
П Р О Т О К О Л 

№ 21 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
30.10.2009г.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 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 

№272 

  

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

1.Информация за дейността на “Дом за деца лишени от 
родителска грижа и Центъра за настаняване от семеен тип” 

” 

  

2.Информация за дейността на Общински обществен 
съвет по етнически и демографски въпроси –  Община 
Борован 

  

3.Информация за развитието на спорта , туризма и 
извършените археологически разкопки на територията на 
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 помещения от 
търговската сграда в с.Сираково, Община Борован. 



  

         - Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Партньорство между общините Бяла 
Слатина, Борован, Козлодуй, Мизия, Хайредин за учредяването на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците регион 
Златия. 
         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно премахването на сграда в УПИ в 
кв.143 с.Борован 

  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         7. Питания. 

  

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

  

1.Информация за дейността на “Дом за деца лишени от 
родителска грижа и Центъра за настаняване от семеен тип” 

” 

  

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№273 

  

1.Приема информацията за дейността на “Дом за деца 
лишени от родителска грижа и Центъра за настаняване от семеен 
тип” 

2.На основание предписанието на ДАЗД приема да бъде 
разкрит втори “Център  за настаняване от семеен 
тип”, считано от 01.09.2010г. 
  

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

  

2.Информация за дейността на Общински обществен 
съвет по етнически и демографски въпроси –  Община 
Борован 

  



         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№274 

  

Приема информацията за дейността на Общински обществен 
съвет по етнически и демографски въпроси – Община Борован 

  

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

  

3.Информация за развитието на спорта , туризма и 
извършените археологически разкопки на територията на 
Община Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№275 

  

Приема информацията за развитието на спорта, туризма и 
извършените археологически разкопки на територията на Община 
Борован 

  

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 отдаване под наем на помещения от 
търговската сграда в с.Сираково, Община Борован. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№276 

         

         1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем следните 
помещения от търговската сграда в с.Сираково 

         - Обект сладкарница- 45,2 кв.м І етаж 

         - Обект ресторант – 108 кв.м І етаж 



         2.На основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.2от 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 общински помещения намиращи се в търговската сграда в 
с.Сираково, отдаването под наем да стане на търг с явно 
наддаване. 
  

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

  

         - Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Партньорство между общините Бяла 
Слатина, Борован, Козлодуй, Мизия, Хайредин за учредяването на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците регион 
Златия. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№277 

  

            1.Приема Кмета на Община Борован да подпише 
Споразумение за общинско сътрудничество между общините Бяла 
Слатина, Борован, Козлодуй, Мизия и Хайредин. 
         2.Приема размерът и видът на първоначалната на 
първоначалната учредителна вноска да бъде съгласно 
числеността на населението на територията на Общината. 
         3.Упълномощава двама представители: 

         - инж.Димитър Спиров Димитров 

         - зооинж.Иванка Антонова Пелева 

         да участват в гласуването от името на Общината за вземане 
на решения и подписване на необходимите документи   
  

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

  

         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно премахването на сграда в УПИ в 
кв.143 с.Борован 

  



След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№278 

  

         Приема да се премахне сега съществуващата сграда в УПИ 
кв.143 с цел освобождаването на парцела за построяването на 
център за настаняване от семеен тип. 
  

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

  

  

  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         7. Питания. 

  

  

  

  

         След изчерпване на дневния ред в 14:45 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

                               Председател: 

                               На ОбС Борован………………. 

                                                 /Ал.Бецински/ 
 


