
П Р О Т О К О Л № 32 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 28.06.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
От заседанието отсъства общинския съветник Цено Цоловски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Зам.- кмета на общината 
Веромир Спасов, кметове на кметства , Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи ВРИД Председателят на Общински съвет-Борован Д-р 
Цезар Пенчев. 
 

По дневния ред: 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи в дневния ред да останат следните 
точки: -Избор на Председател на Общински съвет Борован, Докладна записка от 
Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован с проектно предложение за финансирани, по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”, по програма за развитие на селските райони за периода 
от 2007-2013г., и Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован, относно отдаване под наем на имот, земя – частна общинска собственост, на 
основание чл.67, ал.1 от Наредба №4 от РПСУРОИ и във връзка с чл.25, ал.1 и ал.5 във 
връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване „трайни насаждения” 

 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-8 „възд.се –1 

 

Не се прие направеното предложение. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 246 

 

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

1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 

2.Информация за приключване на учебната 2012/2013 година в основните училища и 
детски градини на община Борован. 
 

3.Информация за готовността на земеделските производители за лятната кампания в 
община Борован. 
 

4.Информация за дейностите по гражданска защита и подготовката на населението при 
бедствия и аварии. 
 

5.Докладни 

 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно кандидатстване на 
Община Борован с проектно предложение за финансиране, по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”, по програма за развитие на селските райони за периода 
от 2007-2013г. 
 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно обявяване на имот 
– публична общинска собственост в частна общинска собственост – Народно Читалище 



„Просвета 1919”- с.Малорад 

 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно обявяване на имот 
– публична общинска собственост в частна общинска собственост – Народно Читалище 
„Цани Иванов „ с.Борован 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован относно приемане 
План за действие на община Борован за изпълнение на интеграционни политики 2012-

2014г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован, относно 
отдаване под наем на имот, земя – частна общинска собственост, на основание чл.67, 
ал.1 от Наредба №4 от РПСУРОИ и във връзка с чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от 
ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване „трайни насаждения” 

 

6.Организационни 

 

7.Питания 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-не „възд.се –2 

 

1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 

Нямаше направени предложения за избор на Председател на Общински съвет – 

Борован. 
 

2.Информация за приключване на учебната 2012/2013 година в основните училища и 
детски градини на община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 247 

 

Приема информацията за приключване на учебната 2012/2013 година в основните 
училища и детски градини на община Борован. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-не „възд.се –3 

 

3.Информация за готовността на земеделските производители за лятната кампания в 
община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 248 

 

Приема информацията за готовността на земеделските производители за лятната 
кампания в община Борован. 
 

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

 

4.Информация за дейностите по гражданска защита и подготовката на населението при 
бедствия и аварии. 
 



След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

Приема Информацията за дейностите по гражданска защита и подготовката на 
населението при бедствия и аварии. 
 

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

 

5.Докладни 

 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно кандидатстване на 
Община Борован с проектно предложение за финансирани, по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”, по програма за развитие на селските райони за периода 
от 2007-2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 250 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 
2007- 2013г., Общински съвет дава съгласието си Община Борован да кандидатства с 
проект за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, от Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013г.” с проект „Подобряване на улици , тротоари, паркове и 
площад, в подкрепа на устойчивото развитие на община Борован, област Враца” , 

съгласно наредба №24 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, с включени дейности съгласно чл.4 от Наредбата , 
както следва: 
 

Проект: „Подобряване на улици , тротоари, паркове и площад, в подкрепа на 
устойчивото развитие на община Борован , област Враца”, 

1.Подобект:„Рехабилитация на улици и тротоари в с.Борован,община Борован” 

2.Подобект „Рехабилитация на улици, тротоари и парк в с.Малорад, община Борован” 

3.Подобект: „Рехабилитация на площад и тротоари в с.Добролево, община Борован” 

 

2.Общински съвет – Борован удостоверява , че включените дейности в проекта 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Борован за 
периода 2007-2013г. 
 

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

 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно обявяване на имот 
– публична общинска собственост в частна общинска собственост- Народно Читалище 
„Просвета 1919”- с.Малорад 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 251 

 

Не приема предложеното решение в Докладната записка от Веромир Спасов –зам.кмет 
на Община Борован относно обявяване на имот – публична общинска собственост в 



частна общинска собственост-Народно Читалище „Просвета 1919”- с.Малорад 

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма „възд.се –6 

 

-Докладна от Веромир Спасов –зам.кмет на Община Борован относно обявяване на имот 
– публична общинска собственост в частна общинска собственост - Народно Читалище 
„Цани Иванов „ с.Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 252 

 

Не приема предложеното решение в Докладната записка от Веромир Спасов –зам.кмет 
на Община Борован относно обявяване на имот – публична общинска собственост в 
частна общинска собственост - Народно Читалище „Цани Иванов „ с.Борован 

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма „възд.се –6 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован относно приемане 
План за действие на община Борован за изпълнение на интеграционни политики 2012-

2014г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 253 

 

Във връзка с приетата национелна стратегия на Република България за интегриране на 
ромите, както и приетата Областна Стратегия за равноправно интегриране на ромите в 
обществения живот в област Враца и на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,ОбС- Борован: 
1.Приема План за действие на община Борован за изпълнение на интеграционни 
политики 2012-2014г. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован, относно 
отдаване под наем на имот, земя – частна общинска собственост, на основание чл.67, 
ал.1 от Наредба №4 от РПСУРОИ и във връзка с чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от 
ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване „трайни насаждения” 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25,ал.3, т. 4 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи и във връзка с чл. 45и от Правилника за прилагане на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинския съвет на 
съветниците взема следните решения: 
 

1.Общинския съвет дава съгласието си по реда на Закона за общинската собственост и 
Наредба №4 от РПСУРОИ, да бъде отдаден под наем имот, с начин на трайно 
ползване"трайни насаждения"- частна общинска собственост, с проектен начин на 
ползване- трайни насаждения, съгласно издадената Скица проект № 002972 от 
26.03.2013г.по чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 



ползването на земеделските земи, от Общинска служба по земеделие -гр.Бяла Слатина , 
за засаждане на трайни насаждения, находящ се в землището на : 
- с.Добролево- местността"Любеничен дол", в размер на 952.952 декара с № 075001 на 
имота ; 
2.Възлага на кмета на община Борован на основание чл.67,ал.1 и глава Осма от Наредба 
№4 РПСУРОИ, да организира и проведе процедура , за отдаване под наем на имот 
"трайни насаждения"- частна общинска собственост, с проектен начин на ползване- 

трайни насаждения, съгласно издадената Скица проект № 002972 от 26.03.2013г.по 
чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, от Общинска служба по земеделие -гр.Бяла Слатина , за засаждане 
на трайни насаждения, находящ се в землището на : 
- с.Добролево- местността"Любеничен дол", в размер на 952.952 декара с № 075001 на 
имота ; 
2.1.Първоначална цена за наема да бъде от 30.00 лева на декар за една година; 
2.2.Срока на отдаване под наем да бъде за 10/десет/ стопански години;. 

3.3.Възлага на кмета на община Борован, да подпише договор със спечелилия търга за 
отдаване под наем на имот "трайни насаждения"- частна общинска собственост, с 
проектен начин на ползване- трайни насаждения, съгласно издадените Скица проект № 
002972 от 26.03.2013г.по чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, от Общинска служба по земеделие -гр.Бяла 
Слатина , за засаждане на трайни насаждения, находящ се в землището на : 
- с.Добролево- местността"Любеничен дол", в размер на 952.952 декара с № 075001 на 
имота ; 
 

Приложение: 
1.Акт за собственост №1237 за публична общинска собственост на имот № 075001, с 
начин на трайно ползване пасище,мера, издаден на 11.04.2013г. и вписан в Служба по 
вписванията гр. Бяла Слатина; 
2.Скица №К02973/06.03.2013г. на имот № 075001,стопанисвано от общината, с начин на 
трайно ползване пасище,мера 

3.Скица проект № 002972 от 26.03.2013г, на имот с № 075001 в землището на с. 
Добролево, с начин на трайно ползване пасище, мера и с проектен начин на трайно 
ползване- трайни насаждения; 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се – 1 

 

6.Организационни 

 

-Предложение от Д-р Цезар Пенчев – ВРИД Председател на ОбС Борован относно 
промяна на Решение №245 от Протокол №31/31.05.2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 255 

 

На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3,т.2, чл. 5 ал. 1 т. 1, чл. 6 ал. 1, 
чл.13, чл.16, от Закона за общинския дълг и Раздел ІІІ Управление на дълга от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет 

Към така споменатото решение да бъде добавен нова точка: 
17. До всяко 25 число на месеца да бъде предоставяно в писмен вид на Председателя на 
постоянната комисия по „Бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и 
законност” данни за всяка една от банковите операции по настоящия кредит тип 



„Овърдрафт” извършени през предходния месец. 
 

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

 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи подготовката за следващото заседание 
на ОбС - Борован и самото заседание да се ръководи от Христо Коциловски. 
 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-няма „възд.се – 9 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи подготовката за следващото 
заседание на ОбС - Борован и самото заседание да се ръководи от Д-р Цезар Пенчев. 
 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 5 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи да се възложи на Кмета на Община 
Борован да направи организация за прибирането на реколтата от 3900 дка. Общинска 
земя, която е засадена без сключен договор,комисията която ще направи оглед на 
земята и представител от общинска администрация да участват в реализацията на 
продукцията и средствата от нея да влязат по сметката на Община Борован. 
 

Преди гласуването г-н Петър Цветковски оттегли предложението си . 
 

Общинския съветник Георги Георгиев предложи да се свика комисията, да се установи 
кой е засял земята и да се предложи на хората ,които са я засяли да си платят на касата 
на общината под формата на дарение по 50 лв. на дка. 
 

Г-н Петър Цветковски предложи сформираната комисия от председателите на групи в 
ОбС –Борован, ВРИД Председателя на ОбС –Борован, Председателя на комисията по 
конфликт на интереси, гл.Експерт „Земеделие и гори” към Община Борован да направят 
проверка на 03.07.2013г. на общинската земя, кой и с какво я е засадил.Да се докладва 
пред общински съвет за резултатите от проверката. 
 

На питанията от общинските съветници отправени към Кмета на Общината , да бъде 
отговяряно писменно. 
 

Следващото заседание на ОбС – Борован да бъде на 26.07.2013г. 
 

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

 

7.Питания 

 

Петър Цветковски- Какво става с информацията за извън бюджетните сметки ? 

 

Лидия Диковска – Обърна ли се внимание за почистването на гробищния парк в 
с.Борован? 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:30 часа ВРИД Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

 

ВРИД Председател 



На Общински съвет- Борован……….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 


