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П Р О Т О К О Л 

№50 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
20.12.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
 От заседанието отсъства Председателя на Общински съвет – 

Борован,ко-йто е в годишен отпуск. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.кмет на община Борован-   

Илияна Донкова, Десислава Марковска- зам.Кмет на община Борован, 
Таня Петкова –секретар на община Борован, Директори на дирекции и 
жители  на  община Борован. 
 За водещ на заседанието беше избрат общинския севтник д-р Цезар 
Пенчев. 
 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 335 

 

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

1.Отчет на Кмета на Община Борован за изпълнение на 
решенията на Общински съвет- Борован месец юни – месец ноември 
2018г. 
 

 

2.Докладни 

  

-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 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  
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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 №06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 

 

 3.Организационни  
 

  4.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.Отчет на Кмета на Община Борован за изпълнение на 
решенията на Общински съвет- Борован месец юни – месец ноември 
2018г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 336 

 

Приема Отчет на Кмета на Община Борован за изпълнение на 
решенията на Общински съвет- Борован месец юни – месец ноември 2018г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

2.Докладни 
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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 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 

 

  След направените  разисквания  е с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 337 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от 
НАРЕДБА № 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., сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ 

– РА и Община Борован, ОбС-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  15 023,00 лв. (петнадесет хиляди и двадесет и 
три лева) 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 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 
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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”-10 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 

 

 

 

-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 №06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 

  След направените  разисквания  е с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 338 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от НАРЕДБА 

№ 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 – 2020г., Договор № 06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г., сключен 
между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“– РА и Община 
Борован и при мотиви изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 
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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  23 571,60лв. (двадесет и три хиляди 
петстотин седемдесет и един лева и 60 стотинки) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане на ДДС по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00353 от 
13.06.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на част 
от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и 
с. Малорад– Община Борован“, 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 № 
06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 

 

 

 3.Организационни  
 

 -Предложение от Георги Петров Андреевски и Евгения Георгиева 
Андреевска Относно поставяна не паметна плоча на убитите след 
09.09.1944 г- жители на с.Борован. 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: да се въздържим от вземане 
на токова решение, защото на читалище неможе да се слагат паметни 
плочи. 
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 24.01.2018г. 
 

 

  4.Питания 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Какво става с общинската 
земя  в Малорад, която е изорана издискована и засадена, а наема за 
стопанската 2017-2018 година не е  платен от наемателите? 
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 Общинската земя в Добролево кога изтича договора за наем и 
обработва ли се? 

 От кой се стопанисват язовирите „Езерска падина и „Гарвански 
геран“, кой  управлява язовирите и кой получава проходи от тях? 

 Кой разреши язовир  „Потока“ да се даде под наем и къде е 
процедурата, защото язовира в момента се ползва? 

 Знаете ли че зам.Кмета на общината г-жа Десислава Марковска е 
земеделски производител и също притежава фирма и снабдява с 
„Училищен плод“? 

 Новия асфалт на ул.“Рашо Трифонов“ е изровен има вече дупки, 
качеството е много лошо. Улица „Хан Крум“ също да се обърна внимание, 
защото тече веда. 

 На всичките тези въпроси искам писмен отговор на следващото 
заседание на ОбС. 

 

 След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  заседанието беше 
закрито. 

 

 

 

 

 

        Водещ на заседанието  
       На Общински съвет- Борован: 
               /Д-р Ц.Пенчев/ 

       

 

 

 

 

  


