ПРОТОКОЛ
№ 12
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
19.12.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов”
с.Борован.
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12.

Отсъства от заседанието по уважителни причини общинския
съветник Петьо Гацински.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
кмета на общината Петър Цветковски, зам.кмета на Общината
Димитър Димитров кметове на кметства и Директори на
дирекции.
Присъстваха и граждани от общината.
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински
съвет Александър Бецински.

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№149
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно годишен доклад за изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Борован.
2.Информация от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно финансовото състояние на
Общината.
3.Информация от инж.Димитър Спиров Димитров за
работата на ВиК и програмата на района за инвестиционната
политика в Община Борован.
4.Д о к л а д н и

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община
Борован относно отдаване под наем на Общински земи в
землището на с.Сираково.

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община

Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Братковец” находящ се в
землището на с.Борован.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община

Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Жарковец” находящ се в
землището на с.Добролево.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община

Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Домуславец” находящ се в
землището на с.Нивянин.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Езерска падина” находящ
се в землището на с.Малорад.
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров
относно одобряване промени в титулния списък на капиталовите
разходи на Община Борован за 2008г. и определяне бюджетните
кредити за финансиране на текущи ремонти в разходната част на
Общинския бюджет-местни дейности.
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров
относно промяна на трасето на напорен и хранителен водопровод
на обекти:Външно водоснабдяване с.Борован.

4.Организационни
5.Молби
6.Питания
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно годишен доклад за изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№150
Одобрява годишен доклад за наблюдението и изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Борован.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно финансовото състояние на
Общината.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№151
Приема информацията от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно финансовото състояние на Общината.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
3.Информация от инж.Димитър Спиров Димитров за
работата на ВиК и програмата на района за инвестиционната
политика в Община Борован.

Общинския съветник Румен Геормезовски –информацията
можеше да бъде по-задълбочена и по-точна.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№152
Приема информацията за работата на ВиК в район Борован и
програмата за инвестиционната политика в Общината.
Гласували:„за”-10съветници, “против”-няма „възд.се-2
4.Д о к л а д н и

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община

Борован относно отдаване под наем на Общински земи в
землището на с.Сираково.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№153
1.На основание чл.60 от ЗОС,чл.8,ал.4 от ЗОС във връзка с
чл.67 и по реда на Глава осма от Наредба №4 за реда на
придобиване, стопанисване,управление и разпореждане с
общинско имущество ОбС променя характера на собствеността от
публична в частна общинска собственост на самостоятелен имот
№017039 находящ се в местността “Над езерото” с Сираково12,516 дка.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по
отдаване под наем на горепосочения имот по реда на Глава осма
от Наредба №4 на Общински съвет.

3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем
със спечелилият търга за срок от 10 години.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№154
1.На основание чл.60 от ЗОС,чл.8,ал.4 от ЗОС във връзка с
чл.67 и по реда на Глава осма от Наредба №4 за реда на
придобиване, стопанисване,управление и разпореждане с
общинско имущество ОбС променя характера на собствеността от
публична в частна общинска собственост на самостоятелен имот
№024037 находящ се в местността “Двете дръвца” с Сираково18,830 дка.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по
отдаване под наем на горепосочения имот по реда на Глава осма
от Наредба №4 на Общински съвет.

3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем
със спечелилият търга за срок от 10 години.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№155
1.На основание чл.60 от ЗОС,чл.8,ал.4 от ЗОС във връзка с
чл.67 и по реда на Глава осма от Наредба №4 за реда на
придобиване, стопанисване,управление и разпореждане с
общинско имущество ОбС променя характера на собствеността от
публична в частна общинска собственост на самостоятелен имот
№014002 находящ се в местността “Под водоема” с Сираково33,122 дка.

2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по
отдаване под наем на горепосочения имот по реда на Глава осма
от Наредба №4 на Общински съвет.

3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем
със спечелилият търга за срок от 10 години.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№156
1.На основание чл.60 от ЗОС,чл.8,ал.4 от ЗОС във връзка с
чл.67 и по реда на Глава осма от Наредба №4 за реда на
придобиване, стопанисване,управление и разпореждане с
общинско имущество ОбС променя характера на собствеността от
публична в частна общинска собственост на самостоятелен имот
№012009 находящ се в местността “Над водоема” с Сираково42,779 дка.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по
отдаване под наем на горепосочения имот по реда на Глава осма
от Наредба №4 на Общински съвет.

3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем
със спечелилият търга за срок от 10 години.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община
Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Братковец”, находящ се в
землището на с.Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:

РЕШЕНИЕ
№157
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39 ,ал.1 от
Закона за концесиите Общински съвет открива процедура по
предоставяне на концесия на язовир “Братковец” – публична
общинска собственост, Община Борован, област Враца
съставляващ имот №000401, с площ 233,039дка. Съгласно
докладна записка на кмета на Общината Петър Цветковски.
2.Възлага на Кмета на Община Борован да организира
процедурата за предоставяне на концесия върху обекта по т.1
съответствие с изискванията на Закона за концесиите и
Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община

Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Жарковец” находящ се в
землището на с.Добролево.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№158
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39 ,ал.1 от
Закона за концесиите Общински съвет открива процедура по
предоставяне на концесия на язовир “Жарковец” – публична
общинска собственост, Община Борован, област Враца
съставляващ имот №000096, с площ 156,813дка. Съгласно
докладна записка на кмета на Общината Петър Цветковски.
2.Възлага на Кмета на Община Борован да организира
процедурата за предоставяне на концесия върху обекта по т.1
съответствие с изискванията на Закона за концесиите и
Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски на Община
Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Езерска падина” находящ
се в землището на с.Малорад.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№159
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39 ,ал.1 от
Закона за концесиите Общински съвет открива процедура по
предоставяне на концесия на язовир “Езерска падина” –
публична общинска собственост, Община Борован, област Враца
съставляващ имот №000224, с площ 145,059дка. Съгласно
докладна записка на кмета на Общината Петър Цветковски
2.Възлага на Кмета на Община Борован да организира
процедурата за предоставяне на концесия върху обекта по т.1
съответствие с изискванията на Закона за концесиите и
Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община
Борован относно откриване на концесионна процедура за
предоставяне на концесия на язовир “Домуславец” находящ се в
землището на с.Нивянин.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№160
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39 ,ал.1 от
Закона за концесиите Общински съвет открива процедура по
предоставяне на концесия на язовир “Домуславец” – публична
общинска собственост, Община Борован, област Враца

съставляващ имот №000022, с площ 101,797дка. Съгласно
докладна записка на кмета на Общината Петър Цветковски
2.Възлага на Кмета на Община Борован да организира
процедурата за предоставяне на концесия върху обекта по т.1
съответствие с изискванията на Закона за концесиите и
Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров
относно одобряване промени в титулния списък на капиталовите
разходи на Община Борован за 2008г. и определяне бюджетните
кредити за финансиране на текущи ремонти в разходната част на
Общинския бюджет-местни дейности.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№161
1.На основание чл.21,ал.1,т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет приема актуализация на поименен списък на обектите за
капиталови разходи за придобиване на дълготрайни активи и за
основен ремонт за 2008г. на Община Борован- Приложение №1

2.Определя бюджетните кредити за финансиране на текущи
ремонти в разходната част на Общински Бюджет – местни
дейности със средства от преизпълнение на приходната част на
бюджета – Приложение №2
3.Възлага на кмета на Общината със своя Заповед да
извърши съответните промени по Бюджета на Общината по
смисъла на чл.44,ал.2 от ЗМСМА
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров
относно промяна на трасето на напорен и хранителен водопровод
на обекти:Външно водоснабдяване с.Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№162
Приема
трасето
парцеларен устройствен план

по

изготвения

І-во трасе – Тласкателен водопровод от Помпена станция
Добролево до Резервоар на с.Борован с обща дължина- 14824м.

І І-ро трасе – Тласкателен водопровод от Помпена станция
м.”Рибине” до Резервоара на с.Борован с дължина 980м.

І І І –то трасе – Главен хранителен водопровод от Резервоара
на с.Борован до водопроводна мрежа с.Борован с дължина –
4600м.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Организационни
5.Молби
6.Питания
Илия Влайчовски кмет на с.Малорад –да се извърши ремонт
на тротоарите в читалището и училището.
Светослав Найденчовски –да се постави улична лампа на
края на селото по пътя за с.Малорад
След изчерпване на дневния ред в 15:05 ч.Председателя на
ОбС закри заседанието.

Председател
на ОбС Борован……………..
/Ал.Бецински/

