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                            П Р О Т О К О Л 

№59 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.06.2019 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха -

Десислава Марковска – зам.кмет на община Борован, Илияна Донкова- 

зам.Кмета на община Борван, Кметова не кметства, Директори на 
дирекции и жители  на  община Борован. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
 

 По дневния ред: 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Отчета на Кмета на община 
Борован за изпълнение на решенията на ОбС – Борован за периода 
м.декември 2018 – м. май 2019г. да остане за следващото заседание поради 
отсъствието от заседанието на кмета на общината. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Петър Цветковски – общински съветник: да отпадне от дневния ред 
Информацията  за дейността на центровете за настаняване  от семеен тип 

за деца  в Борован, тъй като отново не присъства директора или друг 
представител от ЦНСТ, който да отговори на питанията ни. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 

 

 

 

След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 396 

 

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

 

1.Питания 

 

2.Информация  за  дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“- 

Борован за учебната 2018/2019г- и предстоящата работа през летния 
сезон на 2019г. 
 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Определяне представител на Община Борован в 
редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ 

Враца и определяне начина на гласуване. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Общото  събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на собствена територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца  на 15.07.2019г./ понеделник/ от 11.00 
часа, в сградата на Областна администрация – Враца , бул.“Демокрация“ 

№1 заседателна зала – ет. 4 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Издаване на запис на заповед от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г. , подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Издаване на запис на заповед от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане  по Договор 
№06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. , подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 

 

 

4.Организационни  
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

1.Питания 

 Петър Цветковски – общински съветник: Добре са окосени всички 
паркове и улиците на заместник кметовете в общината, а улицата, по която 
децата минават  за детска градина не се коси. 

 На улицата на Кмета на общината име кофа за боклук, а пред тях още 
една, а има улици, които няма нито една кофа. 

 Зад читалището и покрай други обекти общинска собственост не е 
почистено и окосено. 

 Не е необходимо да има няколко пазачи в ЦНСТ и в ДГ по 
програмите за инвалиди, а нашата общинска собственост да се разграбва. 
Става на въпрос за „Бикарника „ и „Лечебницата“, оградите ги няма, 
лечебницата е разбита и вие неможете да отделите от тези хора поне един 
човек да охранява там. 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община –Борован: На тези 
въпроси немога да отговоря, записала съм си ги и ще ги представя на 
Кмета на общината. 

 Илияна Донкова – зам.Кмет на община Борован:  Във връзка с 
косенето искам да ви уведомя ,че се коси постепенно и регулярно и се коси 
навсякъде. Относно адреса ми на ул.“Иван Вазов“ №12 там се коси от 
съпругът ми, а не от служители на общината. 

 Относно програмите по заетостта, а именно охраните със ТЕЛК 
могат да бъдат само дневна охрана. Ще вземем вашето предложение, като 
решение и ще дам отговор на следващото заседание по този въпрос.Бюрото 
по труда, след като промени графиците на тези работници ние можем да 
осигурим тези дневни охрани на общинската собственост. 
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 Петър Цветковски – общински съветник: Гробищните паркове в 
населените места  от общината са в безобразно състояние, вчера съм бил 
на Добролево и Нивянин, ако днес са почистени и оправени не съм 
запознат с това. 

 Николай Гайдарски -  Кмет на с.Нивянин: Това не е истина, в 
с.Нивянин  са  почистени и окосени и можете да попитате общинските 
съветници от с.Нивянин. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Кога ще бъде 
изпълнено нашето решение за закупуване на компютър за нуждите на 
ОбС? 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: г-жа Таня 
Петкова- секретар на община Борован се е заела да изпълни решението и 
да подсигури това, което сте гласували. Събрани са оферти от няколко 
фирми, но в момента и двете с Тодорова са на едно обучение на НСОРБ и, 
след като се върнат ще се финализира започнатото и ще имате 
необходимата техника. Това ми е казано и това ви предавам. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Когато приехме 
бюджета на общината имаше една точка в решението свързана със спорта. 
Във връзка с тази точка, общинския съветник Ивайло Букерешки попита 
Кмета на общината, защо е записано ,че ще има три футболни отбора , а те 
са два.  След дебата Кмета на общината потвърди също ,че ще бъдат два ,а 
не както е записано, и гласуваните оставащи средства за спорта ще бъдат 
пренасочени за ремонтни дейности на стадиона. Към днешна дата няма 
започнати ремонтни дейност, кога ще започнат? 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: Ако се 
пренасочат едни такива средства в бюджета на общината мисля, че трябва 
да минат през решение на ОбС, а като няма такова решение аз немога да 
отговоря кога ще започне такъв ремонт. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Какво става с 
проекта за ВиК? 

Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: ВАС излезе с 
решение, което не е благоприятно за община Борован. Поръчката е 
прекратена и ни предстои откриване на нова по указанията на ВАС. 
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 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: това, което казах аз 
излезе вярно. На заседанието през месец януари казах, че КЗК е дало 
указание и вие не сте ги изпълнили. 

Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: незнам колко 
сте прав, явно сте знаели нещо. Абсолютно всички указания, които са ни 
дадени от агенцията по обществени поръчки и от фонда са спазени, 
разрешението ни за строеж е едно със четири подобекта и за това така сме 
го заложили и във поръчката. Ако искате може да видите цялата 
документация и стъпки  през които  сме минали , заповядайте при  мен и 
ще ви ги покажа , аз немога да кажа кой е прав и кой не. Ние чакахме три 
месеца за решението на ВАС и това решение е окончателно. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: От коя сметка и за 
чия сметка ще отидат разходите по делото? 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: В решението 
от съда пише ,че община Борован на дължи 4 500 лв. за разходи  на фирма 
„Партрейд“, защото не са си заявили законно и не са представили 
документи за тези разходи, а делото във ВАС е с №1820. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: според мен е 
провален проекта и ще започне нова процедура. 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: не сме 
провалили проекта, между прекратена процедура за СМР и провален 
проект има голяма разлика. За изпълнението на проекта ни трябват 36 
месеца от сключването на договора с фонда, а прекратената процедура за 
СМР ще открием нова и ще спазим всички указания, но имаме повече от 
две години за да изпълним проекта. Проекта не  е провален. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Защо не започва да 
се работи , като не е провален? 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: ще започнем , 
дайте ни шанс да започнем другите неща. При другия проект нещата са 
финализирани. 

  Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: това ,което казах 
месец януари  излезе ,че е така, а г-жа Тодорова ми каза тогава ,че говоря 
неистини. 
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 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: Вие казахте, че 
ще провалим и двата проекта, но единия е на доста добро ниво. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Искам да погледна 
този консорциум в търговския регистър, кога е регистриран и какви 
дейности развива. 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Ако е възможно за 
следващото заседание на ОбС,  с г-жа Тодорова да обсъдим в детайли 
Решение 313, защото тя обеща да даде отчет за това решение. Решението е 
от месец септември 2018г., но в детайли искам да ми опише как се развиват 
нещата с 803 дка. общинска земя в с.Малорад за времето от 01.05.2018 до 
13.05.2019г. Отговора може да е в писмен или устен вид. 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: Ще предам за 
питането ви. 

 

2.Информация  за  дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“- 

Борован за учебната 2018/2019г- и предстоящата работа през летния 
сезон на 2019г. 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 397 

 

Приема Информация  за  дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“- 

Борован за учебната 2018/2019г- и предстоящата работа през летния сезон 
на 2019г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Определяне представител на Община Борован в 
редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ 

Враца и определяне начина на гласуване. 
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След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 398 

 

 Съгласно поканата и писмените матириали за редовно годишно 
Общо събрание на акционерите на МБАЛ «Христ Ботев» АД гр.Враца и на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

Общински съвет –Борован: 
 I.Упълномощава инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован, да представлява Община Борован на редовно годишна Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр.Враца, което ще 
се проведе на 05.07.2019г. от 10,00 часа в заседателната зала на 
дружеството, а при липса на кворум ще се проведе на 23.07.2019г. от 10,00 
часа в седалището на адреса на управление на дружеството: гр.Враца, 
бул.“Втори юни“ 66 в административната сграда на лечебното 
заведение/заседателна зала ет.3/ 
 II.За указване начин на гласуване по предложените точки от дневния 
ред, както следва: 
 

 По т.1 от дневния ред „Доклад на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2018г.“ – ЗА 

 По т.2 от дневния ред „Одобряван на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2018г., заверен от регистриран одитор“ – ЗА 

 По т.3 от дневния ред „Приемане на консолидарния доклад за 
дейността“ – ВЪЗДАРЖАЛ СЕ 

 По т.4 от дневния ред „Одобряване на консолидарния годишен 
финансов отчет за 2018г., заверен от регистриран одитор“ -ЗА 

  По  т.5 от дневния ред „Освобождаване от отговорност на членовете 

на  директорите за дейността им през 2018 година“ -ПРОТИВ 

 По т. 6 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за 2019г“ – ЗА  

 По т.8 от дневния ред „Промяна на състава на съвета на 
директорите“ –ЗА 

 По т.9 от дневния ред „Определяне на мандат на новоизбрания съвет 
на директорите“ -ЗА 

 По т.10 от дневния ред „Определяне на възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението“ -ЗА 

 По т.11 от дневния ред „Промяна в капитала на дружеството“ -ЗА  
 По т.12 от дневния ред „Промяна в устава на дружеството“ -ЗА 

 По т.13 от дневния ред „Утвърждаване на вътрешните правила за 
организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за 
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извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на 
интереси“ -ЗА 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Общото  събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на собствена територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца  на 15.07.2019г./ понеделник/ от 11.00 

часа, в сградата на Областна администрация – Враца , бул.“Демокрация“ 

№1 заседателна зала – ет. 4 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 399 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.211, ал.1 т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с покана с ВХ.№09-168/13.06.2019г. на Председателя 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, и при мотиви , изложени в 
докладната записка, Общински съвет – Борован: 
 1.Упълномощава инж.Десислава Димитрова Тодорова – Кмет на 
община Борован, да представлява ООбщина Борован на извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – 

Враца, което ще се проведе на 15.07.2019г./понеделник/ от 11:00 часа , в 
сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ №1, 
заседателна зала – ет. 6 

 2. За указване начин на гласуване по предложената точка от дневния 
ред, както следва: 
 По т.1 от дневния ред: „Приемане решение за препоръчителния 
размер  на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – 

Враца за 2020г. -ЗА 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Издаване на запис на заповед от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г. , подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: единственото ,което 
искам е да ми покажете за тези фирми, защото този консорциум е 
регистриран през 2018г., обаче аз немога да погледна в момента в 
търговския регистър за да видя дали е регистриран след договора от 
12.02.2018г. или преди. 

 Петър Станев – общински съветник: в тези документи няма ли 
актуално състояние? 

 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован:  Договора за 
учредяване  на обединението  е сключен на 20.06.2018г. Двете фирми 
„Копекс и Ко“ и „Агробилд“ са се споразумели  между тях „Копекс и Ко“ 

ще извърши всички дейности предвидени в КСС с изключение на 
предвидените асфалто полагащите дейности, а „Агробилд“ ще извърши 
асфалто полагането. Няма под изпълнители и искам да кажа ,че от 9 фирми 
участници, които са подали оферти, 6 фирми са ЗЗДД. 

 Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: Кога трябва да 
приключи това цялото нещо ? 

  Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: Изпълнението 
на проекта  е в рамките на 36 месеца от  подписването на договора , а той е  
от 12.02.2018г. Три години от тази дата трябва да сме отчели проекта във 
фонда.  

 Петър Цветковски – общински съветник: Не е необходимо решение 
на ОбС за това. Докладната не е за пътища , а за четвъртокласна пътна 
мрежа, от началото на докладната са посочени метрите, а на надолу  няма 
посочени метри, общината може да си преведе тези плащания без наше 
решение. Договора е одобрен през 2018г. февруари месец, а консорциума, 
който е спечели е от юни 2018г.. Този проект ще се жали. 
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 Десислава Марковска – зам.Кмет на община Борован: Наредба №12 
от 25.07.2016г. чл.14 ал.6 т.1: 

„..1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 
на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския 
съвет, одобряващо поемането на дълг, или 

2. запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 
100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския 
съвет за одобряване на запис на заповед, или 

3. договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от 
които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на 
задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, 
в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.“ 

 

  

След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 400 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ,във връзка  чл.21, ал.1, т.10 от 
ЗМСМА и чл. 14 от НАРЕДБА No. 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на 
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от 
мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
Договор № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. г., сключен между 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА и Община Борован, 
Общински съвет –Борован: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Борован да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  на  535 380, 60  лв. (петстотин тридесет и пет 
хиляди триста и осемдесет лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 
100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00286 от 
12.02.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на 
общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в 
община „Борован“ – с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 
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1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, 
дължина 1400м)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – 

Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 
259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата 
с Рогозен до ос 48/;  ул.“Ерменко“ – /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“ –/ 

от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“ –/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин 
/за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ –/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван 
Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“ – /от ос 123 до ос 
130/); с. Нивянин / за Соколаре/  (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. 
„Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“ –/ от ос 76 до ос 
70/; ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 70 до ос 69/)", сключен между Община 
Борован и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по договор № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 5 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Издаване на запис на заповед от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане  по Договор 
№06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. , подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 

 

  

След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 401 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , във връзка  чл.21, ал.1, т.10 от 
ЗМСМА и  чл. 14 от НАРЕДБА No 12 от 25.07.2016 г. заприлагане на 
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от 
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мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
Договор № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. г., сключен между 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА и Община Борован, 
Общински съвет – Борован: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Борован да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 714 877 в. /два милиона  седемстотин и 
четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева./за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00286 от 
12.02.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на 
общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в 
община „Борован“ – с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 
1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, 
дължина 1400м)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – 

Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 
259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата 
с Рогозен до ос 48/;  ул.“Ерменко“ – /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“ –/ 

от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“ –/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин 
/за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ –/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван 
Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“ – /от ос 123 до ос 
130/); с. Нивянин / за Соколаре/  (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. 
„Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“ –/ от ос 76 до ос 
70/; ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 70 до ос 69/)", сключен между Община 
Борован и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 5 
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4.Организационни  
 

Следващото заседание на ОбС  да бъде на 25.07.2019 година от 14:00 
часа. 
 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 14:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 
 


