ПРОТОКОЛ
№ 29
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
30.06.2010г.от 14:00ч. на ПС “Рибине”
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
Кмета на Общината Петър Цветковски, зам.Кмета на Общината
Димитър Димитров кметове на кметства Илия ВлайчовскиМалорад,
Цветан
ДимитровСираково,
Цветан
ЛиловДобролево, 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
№352
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация относно приключване на учебната
2009/10 година в основните училища на Община Борован.
2.Отчет за отдадените под наем общински обекти и
изпълнението на договорните отношения с наемателите за
периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.
3.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно предоставяне за стопанисване и
управление на поземлени имоти, представляващи обработваеми
земеделски земи, находящи се на територията на Община
Борован в полза на ФК “Торпедо – 2004 – Борован” с.Борован,
обл.Враца.

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет
на Община Борован относно Заповед №260 от 16.06.2010г на
Областен Управител Враца за отмяна на Решение №347, Протокол
№28 от 28.05.2010г на Общински съвет Борован и приемане на
данъчна оценка за продажба на неурегулиран поземлен имот с
площ от 2 540.00 кв.м /Две хиляди петстотин и четиридесет
квадратни метра/, находящ се в землището на с.Борован, Община
Борован, Област Враца, планоснимачен номер 20/Двадесет/ в
Квартал91/деветдесет и едно/ по регулационния план на
с.Борован, одобрен със Заповед №9/1987г.
-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет
на Община Борован относно промяна на собственост от
публична общинска собственост в частна общинска собственост
на имот, находящ се в землището на с.Борован, общ.Борован,
представляващ земеделска земя, имот №000638 с площ от 20.282
дка, категория на земята при неполивни условия – трета, начин на
трайно ползване – изоставени територии за трайни насаждения.
Приемане оценката, направена от лицензиран оценител.

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажба на имота.
4.Организационни
5. Молби
6. Питания
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация относно приключване на учебната
2009/10 година в основните училища на Община Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№353
Приема Информацията относно приключване на учебната
2009/10 година в основните училища на Община Борован.

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Отчет за отдадените под наем общински обекти и
изпълнението на договорните отношения с наемателите за
периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.

След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№354
Приема Отчета за отдадените под наем общински обекти и
изпълнението на договорните отношения с наемателите за
периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.
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 предоставяне за стопанисване и
управление на поземлени имоти, представляващи обработваеми
земеделски земи, находящи се на територията на Община
Борован в полза на ФК “Торпедо – 2004 – Борован” с.Борован,
обл.Враца.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№355
1.Дава съгласието си да бъдат предоставени за
стопанисване и управление(учредено безвъзмездно право на
ползване) на 600 (шестстотин) дка.обработваема земеделска
земя, находяща се на територията на Община Борован, в полза
на ФК “Торпедо – 2004 – Борован” с.Борован, обл.Враца за
срок от 10(Десет) години. Целта е подпомагане финансовата
издръжка на спортния клуб и поддръжка на спортните
съоръжения.

2.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.2 и
ал.3 т.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован
възлага на Кмета на Общината да сключи договор за
стопанисване и управление (безвъзмездно право на ползване)
с ФК “Торпедо – 2004 – Борован” с.Борован, обл.Враца за
срок от 10 (Десет ) години.
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-2 „възд.се-няма

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет
на Община Борован относно Заповед №260 от 16.06.2010г на
Областен Управител Враца за отмяна на Решение №347, Протокол
№28 от 28.05.2010г на Общински съвет Борован и приемане на
данъчна оценка за продажба на неурегулиран поземлен имот с
площ от 2 540.00 кв.м /Две хиляди петстотин и четиридесет
квадратни метра/, находящ се в землището на с.Борован, Община
Борован, Област Враца, планоснимачен номер 20/Двадесет/ в
Квартал91/деветдесет и едно/ по регулационния план на
с.Борован, одобрен със Заповед №9/1987г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№356
1.Отменя Решение №347, Протокол №28 от 28.05.2010г. и
приема данъчната оценка, отнасяща се за неурегулиран поземлен
имот с площ от 2 540.00 кв.м /Две хиляди петстотин и
четиридесет квадратни метра/, находящи се в землището на
с.Борован, Община Борован, Област Враца, планоснимачен номер
20 /двадесет/ в Квартал 91 /деветдесет и едно/ по регулационния
план на с.Борован, одобрен със Заповед №9/1987 год. в размер на
10 375.90 (Десет хиляди триста седемдесет и пет 0.90) лева.

2.Общински съвет Борован дава съгласието си да бъде
продаден, неурегулиран поземлен имот с площ от 2 540.00 кв.м
/Две хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/,
находящи се в землището на с.Борован, Община Борован, Област
Враца, планоснимачен номер 20 /двадесет/ в Квартал 91
/деветдесет и едно/ по регулационния план на с.Борован, одобрен

със Заповед №9/1987 год. за сумата от 10 375.90 (Десет хиляди
триста седемдесет и пет 0.90) лева. По реда на чл.35, ал.3 от ЗОС,
чл.42, ал.6 и ал.7 от Наредба №4 за РПСУРОИ.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
Общинския съветник Георги Кунчев не гласува поради
конфликт на интереси
-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет
на Община Борован относно промяна на собственост от
публична общинска собственост в частна общинска собственост
на имот, находящ се в землището на с.Борован, общ.Борован,
представляващ земеделска земя, имот №000638 с площ от 20.282
дка, категория на земята при неполивни условия – трета, начин на
трайно ползване – изоставени територии за трайни насаждения.
Приемане оценката, направена от лицензиран оценител.

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажба на имота.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№357
1.На основание чл.61 ал.1 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Борован приема да се актува в
частна общинска собственост, имот, находящ се в землището на
с.Борован, община Борован, представляващ земеделска земя,
имот №000638 с площ от 20.282 дка, категория на земята при
неполивни условия – трета, начин на трайно ползване –
изоставени територии на трайни насаждения.
2.Възлага на кмета на Общината да извърши всички
необходими действия и състави Акт за частна общинска
собственост на имот, находящ се в землището на с.Борован,
общ.Борован, представляващ земеделска земя, имот №000638 с
площ от 20.282 дка, категория на земята при неполивни условия –
трета, начин на трайно ползване – изоставени територии на
трайни насаждения.
3.Общински съвет приема направената експертна оценка на
имота от 10 060, 00 лв, като първоначална цена направена от
независим оценител.

4.На основание чл.34,ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.74,
чл.75 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован
възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажба на поземлен имот №000638 с площ от 20.282 дка,
категория на земята при неполивни условия – трета, начин на
трайно – изоставени територии на трайни насаждения, по реда на
Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ.
Продажбата да се извърши на търг чрез явно наддаване.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Организационни
5. Молби
6. Питания
След изчерпване на дневния ред в 14:45часа Председателя
на ОбС закри заседанието
Председател:
на ОС Борован……………..
/Ал.Бецински/

