ПРОТОКОЛ
№ 31
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
17.09.2010г.от 14:00ч. в салона на читалище “Цани Иванов”
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
Кмета на Общината Петър Цветковски, зам.Кмета на Общината
Димитър Димитров кметове на кметства Илия ВлайчовскиМалорад, 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
№364
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация относно готовността на училищата от
Община Борован за новата учебна 2010/2011 година.
2.Информация за резултатите от лятната кампания и
подготовката за есенната кампания в селскостопанското
производство в Община Борован
3.Програма за честване Деня на Община Борован и
133- годишнината от освобождението на селището от
турско робство.
4.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно приемане на нова начална тръжна цена за обявяване на

публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти
частна общинска собственост.
-Докладна
от
Иво
Пешев
–
Директор
на
Дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Борован относно
въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата
на 5 годишна възраст от общината.
-Докладна
от
Иво
Пешев
–
Директор
на
Дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Борован относно
съществуването на маломерни паралелки в училищата за
учебната 2010/2011 година.
-Докладна от Ангел Вушков- зам.председател на Съвета за
развитие на Община Борован относно утвърждаване на Статут на
Национална филмова награда за дебютна женска роля, на името
на Мара Нонинска – Миатева.
5.Организационни
6.Молби
7.Питания
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация относно готовността на училищата от
Община Борован за новата учебна 2010/2011 година.
В 14:05 ч. пристигна и общинския съветник Тихомир
Поповски.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№365
Приема информацията за готовността на училищата от
Община Борован за новата учебна 2010/2011 година.

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за резултатите от лятната кампания и
подготовката за есенната кампания в селскостопанското
производство в Община Борован
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№366
Приема информацията за резултатите от лятната кампания
и подготовката за есенната кампания в селскостопанското
производство в Община Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
3.Програма за честване Деня на Община Борован и
133- годишнината от освобождението на селището от
турско робство.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№367
Приема Програмата за честване Деня на Община Борован и
133- годишнината от освобождението на селището от турско
робство.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно приемане на нова начална тръжна цена за
обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на
общински обекти частна общинска собственост.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :

РЕШЕНИЕ
№368
1.Приема да намали с 25% направените справедливи
пазарни цени на:
·

Земеделски имот с №303001, в землището на с.Борован,
Община Борован, Област Враца,ЕКНМ 05548, в местността
“Шаварна” с площ 368.768 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, от 175 796.00 на 131 847.00 лв.

·

Земеделски имот с №304001, в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Изварковец” с площ 120.308 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, от 52 552.00 лв. на 39 414.00 лв.

·

Земеделски имат с №305001 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Изварковец” с площ 55.353 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, от 24 909.00 лв. на 18 681.75 лв.

·

Земеделски имат с №306001 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Дренето” с площ 31.241 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, от 15 621.00 лв. на 11 715.75 лв.

·

Земеделски имат с №307003 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Дренето” с площ 163.308 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, от 73 489.00 лв. на 55 116.75 лв.

·

Земеделски имат с №212001 в землището на с.Нивянин
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 51559, в местността
“Парцелите” с площ 212.338 дка, начин на трайно ползване:
гори в земеделски земи, от 98 100.00 лв. на 73 575.00 лв.
2.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35,ал1 от ЗОС и
чл.41, ал.1 и чл.87, ал.9 от Наредба №4 за РПСУРОИ
Общински съвет Борован възлага на Кмета на Общината да

проведе процедура за продажбата на следните недвижими
имоти:
·

Земеделски имот с №303001, в землището на с.Борован,
Община Борован, Област Враца,ЕКНМ 05548, в местността
“Шаварна” с площ 368.768 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, с начална тръжна цена 131 847.00 лв.

·

Земеделски имот с №304001, в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Изварковец” с площ 120.308 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, с начална тръжна цена 39 414.00 лв.

·

Земеделски имат с №305001 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Изварковец” с площ 55.353 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, с начална тръжна цена 18 681.75 лв.

·

Земеделски имат с №306001 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Дренето” с площ 31.241 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, с начална тръжна цена 11 715.75 лв.

·

Земеделски имат с №307003 в землището на с.Борован
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността
“Дренето” с площ 163.308 дка, начин на трайно ползване:
нискостъблена гора, с начална тръжна цена 55 116.75 лв.

·

Земеделски имат с №212001 в землището на с.Нивянин
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 51559, в местността
“Парцелите” с площ 212.338 дка, начин на трайно ползване:
гори в земеделски земи, с начална тръжна цена 73 575.00
лв.по реда на Глава осма от Нарадба №4 за РПСУРОИ.
Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се-2

-Докладна
от
Иво
Пешев
–
Директор
на
Дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Борован относно
въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата
на 5 годишна възраст от общината.

След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№369
1.Приема Община Борован да се включи в проекта за
въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за деца,
навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.
2.Подготовката на децата да се извърши в детските градини
на общината.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна
от
Иво
Пешев
–
Директор
на
Дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Борован относно
съществуването на маломерни паралелки в училищата за
учебната 2010/2011 година.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№370
Приема предложените маломерни паралелки в Община
Борован както следва:
Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” – село
Добролево
ІV клас –

бр.ученици – 12

V клас –

бр. ученици – 12

VІ клас –

бр. ученици – 13

VІ І І клас – бр. ученици – 12

Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” – село
Малорад
VІ Іклас –

бр. ученици – 17

VІ І І клас – бр. ученици – 17
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна от Ангел Вушков- зам.председател на Съвета за
развитие на Община Борован относно утвърждаване на Статут на
Национална филмова награда за дебютна женска роля, на името
на Мара Нонинска – Миятева.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№371
1.Учредява Национална филмова награда за дебютна женска
роля, на името на Мара Нонинска – Миятева, и приема Статута за
нейното връчване.
2.Възлага на Кмета на Община Борован цялостната
организация по подготовката и провеждането на тържествта, по
връчването на наградата, провеждането на съпътстващите
прояви, и изработката на Статуетката и Почетния диплом за
наградена актриса.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
5.Организационни
Предложение от Комисията по номинациите относно
удостояване със званието “Почетен гражданин на Борован”
След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№372
Да бъде удостоен със званието “Почетен гражданин на
Борован”:
АЛЕКСАНДЪР ЙОШКОВ БЕЦИНСКИ – дългогодишен
служител на Община Борован, Зам.председател на Селищна
система Борован(1979-1988г.), Началник “Военен отдел” в
Общината ( 1988 – 2003г.), общински съветник от 2003г. и
Председател на Общински съвет Борован (2007 – 2010г.).За
дългогодишната му обществена и стопанска дейност, и
съществения му принос за развитието на Община Борован,
получил гражданска подкрепа и признание, съгл.Чл.30,ал.1
и 8 от Наредбата за символиката на Борован, във връзка с
неговата 70 – годишнина.
Александър Бецински не участва в гласуването.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№373
Да бъде удостоен със званието “Почетен гражданин на
Борован”:
НАТАША ИВАНОВА ВЕЛЧОВСКА –лекар, рентгенолог,
дългогодишен служител в отделение “Образна диагностика” на
Диагностично – консултативния център и Междуобластния
диспансер за онкологични заболявания – Враца.За реализирани
значими постижения в областта на рентгенологията ,
образната
диагностика,
ехографията,
компютърната
томография,
магнитнорезонансните
томографии
и
момографията, имащи реални принос за развитието на
медицината в областта и страната, съгл.Чл.30, ал.1,3 и 8 от
Наредбата за символиката на Борован.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1

След изчерпване на дневния ред в 15:05 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

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

