ПРОТОКОЛ
№ 17
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
19.05.2009г.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, 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
№220
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:

1.Информация за стопанисване и разпореждане с
Общинска собственост в Община Борован.
2.Информация за дейността на кметствата в Община
Борован през 2008г.
3.Д о к л а д н и
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по
Оперативна
Програма “Развитие
на
човешките
ресурси” Приоритетна
ос
5: “Социално
включване
и
насърчаване на социалната икономика”, основна област на
интервенция 5.1: “Подкрепа на социалната икономика”

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична
общинска собственост в частна общинска собственост и продажба
на имот, представляващ басейн и преливник с обща площ от 435
кв.м. находящ се в друга земеделска земя , начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята
при неполивни условия – трета. Целият имот е с площ от 7.864
дка.,
находящ
се
в
землището
на
с.Нивянин,
общ.Борован,обл.Враца
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относноотдаване под наем на язовир от 56.577
дка, находящ се в землището на с.Малорад.
Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за
отдаване под наем на язовира

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна в Правилника за удостояване
със званието “Почетен гражданин на Борован” и за
присаждане “ Наградата на Борован”
-Докладна записка от Ангел Костов Вушков- председател на
Комисията
по
номинациите
относно
удостояване
със
званието “Почетен гражданин на Борован”
4.Организационни
5. Молби
6. Питания.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация за стопанисване и разпореждане с
Общинска собственост в Община Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№221
Приема информацията за стопанисване и разпореждане с
Общинска собственост в Община Борован
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за дейността на кметствата в Община
Борован през 2008г.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№222
Информацията се отлага за разглеждане за следващото
заседание на ОбС.
Гласували:„за”-13 съветници, “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 кандидатстване на Община Борован по
Оперативна
Програма “Развитие
на
човешките
ресурси” Приоритетна
ос
5: “Социално
включване
и
насърчаване на социалната икономика”, основна област на
интервенция 5.1: “Подкрепа на социалната икономика”
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№223
1.Дава съгласието си за подготовка на заявление за
подпомагане и участие на община Борован по Оперативна
Програма “Развитие на човешките ресурси” приоритетно ОС
5: “Социално включване и насърчаване на социалната
икономика” основна област на интервенция 5.1: “Подкрепа на

социалната
икономика”,
Операция:
СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Популяризиране и подкрепа на
социални
предприятия/
Пилотна
фаза/,
Бюджетна
линия: BG051РО001-5.1.01 с
проект
“Община
Борованинициатор за развитието на социалната икономика в
Общината”.
2.Предвидените дейности по проект “Община Борован –
инициатор за развитието на социалната икономика в
Общината” отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Борован 2007- 2013г.
3.Приходите, реализирани въз основа изпълнението на
проекта по настоящата операция да инвестират в дейностите по
проекта, пряко насочени към целевата група
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична
общинска собственост в частна общинска собственост и продажба
на имот, представляващ басейн и преливник с обща площ от 435
кв.м. находящ се в друга земеделска земя , начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята
при неполивни условия – трета. Целият имот е с площ от 7.864
дка., находящ се в землището на с.Нивянин, общ.Борован,
обл.Враца
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№224
1.На основание чл.6,ал.1 от ЗОС, ОбС приема да се актува в
частна общинска собственост, имот басейн и преливник с обща
площ от 435 кв.м находящ се в землището на с.Нивянин.

2.Възлага на Кмета на общината да извърши всички
необходими действия и състави Акт за частна общинска
собственост на имота` .

3.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41,
ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ възлага на Кмета на Община

Борован да проведе процедура за продажбата на друга
неземеделска земя ведно с находящите се в нея басейн и
преливник с обща площ 435кв.м. Целият имот е с площ от 7,864
дка. находящ се в землището на с.Нивянин.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно отдаване под наем на язовир от 56.577
дка, находящ се в землището на с.Малорад.
Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за
отдаване под наем на язовира
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№225
1.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем язовир от
56,577 дка.находящ се в землището на с.Малорад за срок от 5
години.

2.На основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1и ал.2 от ЗОС във
връзка с чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ възлага на
Кмета на общината да проведе процедура за отдаване под наем
на язовир от 56,577 дка. находящ се в землището на с.Малорад за
срок от 5 години, по реда на глава осма от Наредба №4 за
РПСУРОИ
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна в Правилника за удостояване
със званието “Почетен гражданин на Борован” и за
присаждане “ Наградата на Борован”
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№226
В раздел втори/ Предложения за номинации/ , чл.6 се
създава нова алинея, ал.3., която гласи:Общински съвет, по
изключение може да взема решение без да спазва
установените срокове и да връчва отличията в различно от
посоченото в Наредбата време,но само след разглеждане и
решение на Комисията по номинациите.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от Ангел Костов Вушков- председател на
Комисията
по
номинациите
относно
удостояване
със
званието “Почетен гражданин на Борован”
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№227
Удостоява със Званието “Почетен гражданин на
Борован” първия български космонавт генерал – лейтенант
Георги Иванов Иванов съгласно чл.30, ал.1,2,3 и 10 от Наредбата
за Символиката на Борован за значителните му постижения и
съществен принос за овладяване на космоса, за развитие на
космическите технологии и проявен героизъм при извършването
на полета му на борда на “Съюз”33.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Организационни
5. Молби
6. Питания.
След изчерпване на дневния ред в 14:45 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

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

