
П Р О Т О К О Л 

№9 
 

 Днес 31.03.2016г. Във връзка Предложения с Изх.№№06-

33/29.03.2016г.;06-34/29.03.2016г. и 06-35/29.03.2016г.от  инж. Десислава 
Тодорова  – кмет на община Борован, ОТНОСНО: Кандидатстване на 
община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските 
райони  2014 – 2020г. ,се организира вземане чрез подпис на общинските 
съветници при Общински съвет- Борован на три бързи и неотложни  
решения. 
 

РЕШЕНИЕ 

№60 

 

  В съответствие с политиката за развитие на община Борован и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет -Борован: 

 

1.  Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране 
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Програма за 
развитие на селските райони  2014 – 2020г. с проект:  

    

„Основен ремонт на пътища в община „Борован“ – с.Борован, 
ул. П. Славейков (от о.т. 170 до о.т. 18, дължина 700м) и с.Малорад, ул. 
Гаврил Генов (дължина 500м)” 

 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите 
на Общинския план за развитие на община Борован за периода 
2014-2020 г.  
 

3. Общински съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия, във връзка с 
кандидатстването на община Борован по проекта  по ПРСР 2014-

2020 пред  ДФ „Земеделие, да подготви всички изискуеми за 
целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване 
по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във 
връзка с проекта. 



 

 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№61 

 

 

 В съответствие с политиката за развитие на община Борован и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Борован: 

 

 

1. Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране 
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските райони  
2014 – 2020г. с проект:  
    

„Основен ремонт на пътища в община „Борован“ – с.Борован, 
ул. Иван Вазов (от о.т. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път 
Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) ” 

 

2.Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Борован за периода 2014-

2020 г.  
 

3.Общински съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия, във връзка с 
кандидатстването на община Борован по проекта  по ПРСР 2014-

2020 пред  ДФ „Земеделие, да подготви всички изискуеми за целта 
документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по 
„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във връзка с 
проекта. 
 

 

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

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

№62 

 

Във  съответствие с политиката за развитие на община Борован 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет-

Борован: 
 

1. Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране 
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските райони  
2014 – 2020г. с проект:  
    

  „Основен ремонт на пътища в община „Борован“ – с.Борован, 
ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19, дължина 850м) и с. Добролево, ул. 
Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182, дължина 520м), ул. Здравец (от о.т. 
196 до о.т. 194, дължина 100м), ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180, 
дължина 450м), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – о.т.12, 
дължина 800м), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – 

о.т.49, дължина 2400м)”  

 

2.Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Борован за периода 2014-

2020 г.  
 

3.Общинският съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия, във връзка с 
кандидатстването на община Борован по проекта  по ПРСР 2014-

2020 пред  ДФ „Земеделие, да подготви всички изискуеми за целта 
документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по 
„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във връзка с 
проекта. 

 

 

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

 

 

Председател 

       На Общински съвет- Борован 

           /Ив.Костовски/ 


