
П Р О Т О К О Л 

№ 23 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
22.12.2009г.от 14:00ч. 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, зам.Кмета Димитър 
Димитров кметове на кметства Илия Влайчовски- Малорад, Цветан 
Димитров- Сираково, Директори на дирекции и гости от 
общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
          След направените разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№292 

  

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

1.Информация относно годишен доклад за 
изпълнението на общински план за развитие на Община 
Борован. 
  

2.Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
в Община Борован през 2009г. 

  

3. Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет – 
Борован за 2009г. 

  

  

4.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 



Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
Програма за развитие на селските райони 2007 -2013г. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подписан договор на Община Борован 
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подписан договор на Община Борован 
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 
  

         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно одобряване на промените в титулния 
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2009г – І І 
полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране в 
разходната част на общински бюджет 

  

         - Докладна записка от Иво Митков Пешев – директор на 
Дирекция “Хуманитарни дейности” относно утвърждаване статут 
на средищно училище на Професионална гимназия по 
транспорт “Коста Петров” -Борован 

  

         - Докладна записка от Иво Митков Пешев – директор на 
Дирекция “Хуманитарни дейности” относно подкрепа на 
библиотеката при читалище “Цани Иванов – Борован за участие в 
Програма “Глоб@лни библиотеки - България” 

  

         - Докладна записка от Светлана Христовна Петкова- 

директор на ОДК “Маша Белмустакова” с.Борован относно 
пътуващите учители към ОДК “Маша Белмустакова” с.Борован. 
  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         7. Питания. 
  

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



  

1.Информация относно годишен доклад за 
изпълнението на общински план за развитие на Община 
Борован. 

  

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№293 

Приема информацията относно годишен доклад за 
изпълнението на общински план за развитие на Община Борован. 

  

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

  

2.Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
в Община Борован през 2009г. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№294 

  

Приема Отчета за дейността на местна комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в Община Борован през 2009г. 

  

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

  

3. Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет – 
Борован за 2009г. 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№295 

  

Приема Отчета за изпълнение Решенията на Общински съвет 
– Борован за 2009г. 



  

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

  

  

4.Д о к л а д н и 

  

  

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
Програма за развитие на селските райони 2007 -2013г. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№296 

  

1. Приема Община Борован да участва с 
Проект ''Изографисване, консервация и реставрация на 
стенописи и икони в православните храмове на селата 
Борован, Добролево, Малорад и Нивянин''по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. към Министерство на 
земеделието и храните. 

2.Дейностите отговарят на Приоритетите заложени в 
“Общинския план за    развитие на Община Борован” 2007- 2013 

година.                                                    
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подписан договор на Община Борован 
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№297 

  



           1. Отменя Решение №288/25.11.2009г., Протокол 
№22/25.11.2009г. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка 
чл.12, т.5 на НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008г., издадена от 
Министъра на земеделието и храните, чл.56, параграф на 
регламент (ЕО) №1974 / 2006 на Комисията и Договор за 
отпускане на финансова помощ №06/322/00183/23.10.2009 год. По 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на площадни 
пространства,тротоарни площи, детски площадки, зелени 
площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и 
населените места в община Борован ”сключен между Община 
Борован и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, 

създаден със Закона за подпомагане на земеделските 
производители, обнародвано в Държавен вестник, бр.58 от 1998 
год., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар 
Борис ІІІ” №136, ЕИК по Булстат 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представлявано от Изпълнителния 
директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, дава 
съгласие за встъпването в дълг в размер на 137 951,44 (Сто 
тридесет и седеем хиляди деветстотин петдесет и един и 
0,44) лева представляващи 110% от левовата равностойност на 
заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от 
стойността на одобрената финансова помощ по Договор 
№06/322/00183/23.10.2009 год., и оправомощава Петър Тодоров 
Цветковски – в качеството му на Кмет на Община Борован 
писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо 
писменно искане от ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 
представлявано от Калина Илиева-Изпълнителен директор, 
свързано с установено от ДФЗ – РА неизпълнение на 
задълженията на Общината по горецитирания договор да 
възстановни незабавно на  ДФ „Земеделие” - Разплащателна 
агенция получената по договора сума заедно със законната лихва 
по нея от момента на извършване на плащането. 

Сумата трябва да бъде преведена по сметката 
на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция в БНБ-ЦУ: 

 IBANBG 87 BNBG 9661 3200 1700 01 

 BICBNBGBGSF 

в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за 
плащанеДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция 



  

  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подписан договор на Община Борован 
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от 
програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 
  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

  

  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№298 

  

1. Отменя Решение №289/25.11.2009г., Протокол 
№22/25.11.2009г. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка 
чл.12, т.5 на НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008г., издадена от 
Министъра на земеделието и храните, чл.56, параграф на 

регламент (ЕО) №1974 / 2006 на Комисията и Договор за 
отпускане на финансова помощ №06/322/00291/23.10.2009 год. По 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” за 
Проект “Преустройство на улично осветление на с.Борован, 
община Борован” 

сключен между Община Борован и ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане 
на земеделските производители, обнародвано в Държавен 
вестник, бр.58 от 1998 год., със седалище и адрес на управление 
гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по Булстат 121100421, 
идентификационен номер по ДДС                   № BG121100421, 

представлявано от Изпълнителния директор Калина Иванова 
Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласие за встъпването в 
дълг в размер на 407 379,28 (Четиристотин и седем хиляди 
триста седемдесет и девет и 0,28) лева представляващи 110% 
от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което 
не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ 



по Договор №06/322/00291/23.10.2009 год., и оправомощава Петър 
Тодоров Цветковски – в качеството му на Кмет на Община Борован 
писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо 
писменно искане от ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 
представлявано от Калина Илиева-Изпълнителен директор, 
свързано с установено от ДФЗ – РА неизпълнение на 
задълженията на Общината по горецитирания договор да 
възстановни незабавно на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 
агенция получената по договора сума заедно със законната лихва 
по нея от момента на извършване на плащането. 

Сумата трябва да бъде преведена по сметката 
на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция в БНБ-ЦУ: 

 IBANBG 87 BNBG 9661 3200 1700 01 

 BICBNBGBGSF 

в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за 
плащанеДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция 

  

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

  

         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно одобряване на промените в титулния 
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2009г – І І 
полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране в 
разходната част на общински бюджет 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№299 

  

         На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, за привеждане 
отчитането на капиталовите разходи в Община Борован през 2009 
г – І І – ро полугодие, в съответствие с изискванията на 
установените законови норми в страната, Общински съвет 
Борован: 
         1.Приема актуализация на Променен списък на обектите на 
капиталови разходи за придобиване на дълготрайни активи и за 
основен ремонт за 2009г – І І – ро полугодие на Община Борован, 
съгласно Приложение №1 към настоящето решение 



         2.Възлага на Кмета на Общината със своя Заповед да 
извърши съответните промени по бюджета на Общината по 
смисъла на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 
  

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

  

         - Докладна записка от Иво Митков Пешев – директор на 
Дирекция “Хуманитарни дейности” относно утвърждаване статут 
на средищно училище на Професионална гимназия по 
транспорт “Коста Петров” -Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№300 

  

         На основание чл.21. от ЗМСМА във връзка с параграф 6 в 
ал.2 от допълнителната Разпоредба на Закона за народната 
просвета и чл.7 от ПМС №84/ 06.04.2009г. предлага на 
Министерството на образованието и науката да бъде включена 
Професионална гимназия по транспорт”Коста Петров” – Борован в 
актуализирания списък на средищните училища за допълнително 
финансиране през 2010/2011 година. 
  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1 „възд.се-1 

  

         - Докладна записка от Иво Митков Пешев – директор на 
Дирекция “Хуманитарни дейности” относно подкрепа на 
библиотеката при читалище “Цани Иванов – Борован за участие в 
Програма “Глоб@лни библиотеки - България” 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№301 

         

         На основание Общински план за развитие на Община 
Борован 2007/2013г. и чл.61, ал.1, т.4 буква “г” от ЗМСМА и воден 
от желанието за разширяване на знанията на гражданите и 
приобщаването им към глобалното информационно общество чрез 



улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез 
Интернет: 
         1.Община Борован да участва като партньор на местно ниво 
в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – 
място за достъп до информация и комуникация за всеки”. 

         2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по 
Програмата съгласно Приложение №1 неразделна част от 
настоящето решение. 
         3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящето решение 
упълномощава Кмета на Община Борован да подпише от името на 
Общината съответното Споразумение за сътрудничество ( 
Приложение №1) между Общината ,Министерството на културата 
, Програма на ООН за развитие и Читалище “Цани Иванов” – 

Борован. 
         4.Задължава Кмета на Общината да информира периодично 
общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 
         5.Възлага контрола по изпълнението на настоящето 
решение на Постоянната комисия по образование и култура към 
Общински съвет Борован 

  

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

  

         - Докладна записка от Светлана Христовна Петкова- 

директор на ОДК “Маша Белмустакова” с.Борован относно 
пътуващите учители към ОДК “Маша Белмустакова” с.Борован. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№302 

         

         Тихомир Илиев Гецковски да бъде включен в списъка на 
пътуващите учители от гр.Бяла Слатина до с.Борован 

         

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

5.Организационни 

  



         Кмета на Общината предлага на Общински съвет Борован да 
обсъди и вземе решение относно изготвяне и вземане на решение 
за отпускане на персонална пенсия на Мишел Даринов Георгиев 
на 6 год от с.Борован наследник на Дарин Георгиев Христов на 29 
год. Починал на 02.06.2009г. от мълния 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№303 

         

         Възлага на Кмета на Общината да направи Предложение 
пред Министерски съвет и НОИ Враца за отпускане на Персонална 
пенсия на наследника на Дарин Георгиев Христов 

  

         Мишел Даринов Георгиев – ЕГН 0347071880 – 6 г.с.Борован 

  

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

  

          6. Молби 

  

7. Питания. 
  

         След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

                            Председател: 

                            На ОбС Борован………………. 

                                              /Ал.Бецински/ 
  

 


