
П Р О Т О К О Л 

№ 10 

  
  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
17.10.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов 
с.Борован. 
          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
          Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
кмета на общината Петър Цветковски, кметове на кметства и 
Директори на дирекции. 
          Присъстваха и граждани от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
          След разисквания по дневния ред ОС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 
№127 

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

         1.Информация относно подготовката на читалищата в 
общината за есенно – зимния сезон. 
         
         2.Информация относно състоянието на спортните 
клубове в общината и подготовката им за участие в 
отделните първенства. 
  

          3.Д о к л а д н и 

  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно приемане на Наредба за управление на 
общинските пътища на територията на Община Борован. 
             

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
проект “Красива България” на министерството на труда и 
сосиалната политика. 
             



             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
оперативна програма “Регионално развитие” към МРРБ. 
  

              - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на 
Община Борован по мярка 321 “Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” по програмата за развитие 
на селските райони за периода         2007 -2013г. 
               
              - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован по мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по програмата за развитие на 
селските райони за периода         2007 -2013г. 
  

             - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно замяна на гора общинска 
собственост с такава собственост на Държавно лесничейство 
гр.Враца. 
  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно отпускане парична награда на РПК 
“Орач” с. Борован. 
  

              - Становище от инж. Димитър Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно приемане на оценката на УПИ І І кв.21 
по плана на с.Борован 

  

          4.Организационни 

  

          5.Молби 

  

          6.Питания 

  

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

  

         1.Информация относно подготовката на читалищата в 
общината за есенно – зимния сезон. 
  

         Общинския съветник Златко Манчев изказа мнение, че има 
определен напредък в развитието на читалищната дейност , за 



което голяма заслуга има г-н Иво Пешев. Той сподели, че трябва 
да се обърне по- голямо внимание на училищните библиотеки. 
         Общинския съветник Румен Геормезовски постави въпроса 
да се попълнят библиотеките с нови книги. 
         Общинския съветник Георги Николов постави въпроса за 
честване 100 годишнината от създаването на читалището в 
с.Нивянин. 
  

         След направени разисквания ОС взе следното: 
         

РЕШЕНИЕ 
№128 

  

         Приема информацията относно подготовката на читалищата 
в Общината за есенно- зимния сезон. 
  

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

  

         2.Информация относно състоянието на спортните 
клубове в общината и подготовката им за участие в 
отделните първенства. 
  

         Георги Николов – ако може в с.Нивянин да се постави една 
тенис маса и се закупят топки за футбол. 
         Петьо Гацински спортна дейност да се развива и в 
останалите села от общината, а не само в Борован. 
  

  

         След направени разисквания ОС взе следното: 
         

РЕШЕНИЕ 
№129 

         

          Приема Информацията относно състоянието на спортните 
клубове в общината и подготовката им за участие в отделните 
първенства. 
  

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

  



          3.Д о к л а д н и 

  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Наредба за управление на 
общинските пътища на територията на Община Борован. 
  

         Румен Геормезовски – отново поставям въпроса да се 
монтират “полегнали полицай” пред училищата. 
         Цветан Ангелов – да се открият автобусни спирки на 
Оряховско шосе. 
  

  

  

  

След направени разисквания ОС взе следното: 
         

РЕШЕНИЕ 
№130 

  

         Приема Наредба за управление на Общинските пътища на 
територията на Община Борован съгласно чл.145, ал.1 ,т.6 от ЗСВ 
и чл.23 от Закона за пътищата. 
  

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

  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
проект “Красива България” на министерството на труда и 
сосиалната политика. 
             

След направени разисквания ОС взе следното: 
         

РЕШЕНИЕ 
№131 

         

         1.Приема Община Борован да кандидатства по проект 
“КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2009г. Мярка 01 “Подобряване на 
градска среда” с проект “ Ремонт на читалище “ Цани Иванов” –
              с. Борован, Община Борован “ 



         2.Възлага на кмета на Общината да подготви и внесе 
предложение 

         3.Да осигури съфинансиране в размер на 50% от стойността 
на проекта. 
  

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

  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
оперативна програма “Регионално развитие” към МРРБ. 
  

След направени разисквания ОС взе следното: 
         
  
  
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 
№132 

  

         1.Приема Община Борован да участва с Проект 
по Оперативна програма “Регионално развитие” 2008-2013г.- 

Приоритетно ос 4: “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 
4.2 “ Междурегионално сътрудничество”, Схема- BG161PO001/4.2-

01/2008 “Подкрепа за еждурегионално сътрудничество и обмен на 
най- добри практики”, Бюджетна линия: BG161PO 001/4.2-01/2008. 

         2.Приема Община Борован да участва в проекта в 
партньорство с община от страна членка на Европейския съюз. 
         

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

  

              - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
борован по мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по програмата за развитие на 
селските райони за периода         2007 -2013г. 
               
След направени разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 
№133 



  

         ОС приема Община Борован да участва с Проект 
“Реконструкция и рехабилитация на Път – VRC 1015 (І І І -
134, Бяла Слатина- Габаре-             / Тлачене Граница 
общ./Бяла Слатина- Борован/ - Нивянин –Борован – 
Малорад) VRC 1037/” по мярка 321 “ Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” по Програма за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. 
  

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

  

  

              - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на 
Община Борован по мярка 321 “Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” по програмата за развитие 
на селските райони за периода         2007 -2013г. 
               
След направени разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 
№134 

  

         ОС приема Община Борован да участва с Проект 
“Реконструкция и рехабилитация на Път – VRC 2001 
( VRC 1015, Буковец-Борован/Нивянин-Граница общ./Борован 
Бяла Слатина/-Соколаре)VRC1014/” по мярка 321 “ Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” по 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

година. 
  

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

  

             - Докладна записка от Инж. Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно замяна на гора общинска 
собственост с такава собственост на Държавно лесничейство 
гр.Враца. 
  

               
След направени разисквания и с поименно гласуване ОС взе 
следното: 
  



РЕШЕНИЕ 
№135 

  

         1.Кмета на Община Борован да направи делба на имот с 
кад.№636 в два самостоятелни парцела с нови кадастрални 
номера, като единият да е от 6,250дка. 
         2.Кмета на Община Борован да направи процедура за замяна 

на новообразувания парцел от 6,250 дка. собственост на Община 
Борован с този на Държавно лесничейство Враца с кад.№3 от 
6,250 дка. 
  

Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

             -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на 
Община Борован относно отпускане парична награда на РПК 
“Орач” с. Борован. 
  

         Петьо Гацински – много фирми имат нужда от такива пари и 
за това аз ще гласувам въздържал се. 
         Румен Геормезовски ще гласувам против защото не може с 
пари на общината да се ремонтира и зарежда магазина на 
кооперацията. 
  

  

  

  

  

  

След направени разисквания и с поименно гласуване ОС взе 
следното: 
  

РЕШЕНИЕ 
№136 

  

         1.На основание чл.21, ал.1 , т.6 и ал.2 от ЗМСМА по случаи 
сто годишнината от основаване на РПК “Орач” с.Борован ОС 
Борован определя еднократна парична награда в размер на 
3000лв. 
         2.Задължава кмета на Община Борован със своя Заповед да 
извърши промени в разходната част на Бюджета на Общината за 
отразяване на разхода от 3000лв. в изпълнение на т.9.6 от 
Решение №46, Протокол №5 /27.03.2008г. на ОС Борован . 



  

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

  

              - Становище от инж. Димитър Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно приемане на оценката на УПИ І І кв.21 
по плана на с.Борован . 
  

         

След направени разисквания и с поименно гласуване ОС взе 
следното: 
  

РЕШЕНИЕ 
№137 

  

         1.Приема оценката от 4780лв. направена от независим 
оценител. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата по 
продажбата съгласно Решение №104 от Протокол №8/18.07.2008г. 
на ОС Борован. 
  

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

  

4.Организационни 

  

         Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината 
поканиха всички съветници да присъстват на тържествената 
сесия, която ще се проведе на 25.10.2008г. от 15:30 часа по 
случай празника на Общината и тържествата свързани с този 
празник. 
  

          5.Молби 

  

          6.Питания 

         Общинския съветник Златко Манчев – назначен ли е 
обществен възпитател в Общината. 
         Общинския съветник Георги Николов- какво стана с Проекта 
Улично осветление и превеждани ли са някакви пари по този 
проект, тъй като имам сведение , че тази фирма се е провалила в 
Криводол, Враца и други Общини. 
         По чие разпореждане е извършено изрязване на тополите в 
местността “Маринов геран” с.Нивянин? 



         Знам, че училището в с.Нивянин е продадено и искам да 
знам има ли включена клауза в Договора, според която 30% от 
стойността на имота остават в кметство с.Нивянин? 

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:10 часа Председателя 
на ОС закри заседанието. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    Председател 

                                    на ОС- Борован:…………… 

                                                      /Ал.Бецински/ 

 


