ПРОТОКОЛ
№ 32
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
29.10.2010г.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
№374
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация относно дейността на ДДЛРГ “Цветко
Сълковски” и Центровете за настаняване от семеен тип за
деца – в община Борован Област Враца.
2.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно прекратяване на изтекли договори и отдаване под наем
на язовири, находящи се на територията на Община Борован.
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно приемане направената справедлива пазарна цена на
“Търговска сграда” в с.Сираково, Община Борован.
-Докладна записка от Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична

общинска собственост в частна общинска собственост на язовири,
находящи се на територията на Община Борован.
3.Организационни
4.Молби
5.Питания
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
В 14:05ч. пристигна и общинския съветник Цветан Ангелов
1.Информация относно дейността на ДДЛРГ “Цветко
Сълковски” и Центровете за настаняване от семеен тип за
деца – в община Борован Област Враца.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№375
Приема Информацията относно дейността на ДДЛРГ “Цветко
Сълковски” и Центровете за настаняване от семеен тип за деца –
в община Борован Област Враца.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно прекратяване на изтекли договори и отдаване под наем
на язовири, находящи се на територията на Община Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№376

1.Дава съгласието си ,поради изтичане срока на действие да
бъдат прекратени договорите за стопанисване на следните
язовири:

-Язовир “Потока”, с площ от 15.989 дка., находящ се на
територията на с.Борован;

-Язовир “Стубеля”, с площ от 19.111 дка. находящ се на
територията на с.Борован
-Язовир “Церов дол”, с площ от 19.707дка. находящ се на
територията на с.Борован;
2.Язовирите: “Потока”, “Стубеля”, и “Церов дол” да бъдат
актувани от публична общинска собственост в частна общинска
собственост
3.Общински съвет дава съгласието си да бъдат отдадени
под наем следните язовири, водоеми-публична общинска
собственост, за срок до създаване на сдружения за напояване, но
не по късно от пет години:
-Язовир “Потока”, с площ от 15.989 дка., находящ се на
територията на с.Борован;

-Язовир “Стубеля”, с площ от 19.111 дка. находящ се на
територията на с.Борован
-Язовир “Церов дол”, с площ от 19.707дка. находящ се на
територията на с.Борован;
4.На основание чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с
чл.15,ал1,§4 от Закона за сдруженията за напояване и чл.17 ал.2
от Наредба №4 за РПСУРОИ общински съвет Борован възлага на
Кмета на общината да проведе процедура с явно наддаване за
отдаване под наем на следните язовири, водоеми-публична
общинска собственост, за срок до създаване на сдружения за
напояване, но не по- късно от пет години по реда на Глава осма
от Наредба №4 за РПСУРОИ. Начална тръжна цена се определя
съобразно площа на язовира и определената от Общински съвет
Борован цена на декар.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно приемане направената справедлива пазарна цена на
“Търговска сграда” в с.Сираково, Община Борован.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№377
1.Приема направената справедлива пазарна цена от
149 600.00 (Сто четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева
на недвижим имот, представляващ “Търговска сграда” с площ 500
кв.м., етажност-два етажа.

2.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41,
ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага
на Кмета на Общината да проведе процедура за продажбата на
“Търговска сграда” с.Сираково, общ.Борован, обл.Враца – квартал
16, кадастрален №133, парцел ІХ, с начална тръжна цена от
149 600.00 (Сто четиридесет и девет и шестстотин ) лева по реда
на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ.
3.Продажбата да се извърши на търг чрез явно наддаване.

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма

-Докладна записка от Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична
общинска собственост в частна общинска собственост на язовири,
находящи се на територията на Община Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№378
1.На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Борован дава съгласието си да
бъдат актувани в Частна общинска собственост следните язовири,
находящи се на територията на Община Борован:
Язовир “Велчов лък”, находящ се в землището на с.Борован с
ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот
№000418, с площ 44.743 дка.

Язовир “Корея”, находящ се в землището на с.Борован с
ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот
№000409, с площ 13.645 дка.

Язовир “Тихов лъг”,находящ се в землището на с.Борован с
ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот
№000405, с площ 154.138 дка.

Язовир “Гъбов дол” , находящ се в землището на с.Борован с
ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот
№000406 , с площ 41.674 дка.
Язовир “Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с
ЕКАТТЕ 66617, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот
№000091, с площ 30.505 дка.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
3.Организационни
4.Молби
5.Питания
След изчерпване на дневния ред в 14:45ч Председателя на
ОбС закри заседанието.

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

