
П Р О Т О К О Л 

№ 35 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
28.01.2011г.от 14:00ч. в салона на читалище “Цани Иванов” 

          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 Влайчовски- 

Малорад, Цветан Димитров- Сираково, Цветан Лилов -

Добролево 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 

№394 

  

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

         1.Приемане на План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2011г. 
  

         2.Предложение от Яна Тошева Бецинска - Секретар на 
Община Борован относно приемане на Стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Борован – 2011 – 2015г. 
  

         3.Докладни 

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Стратегия за управление 
на общинската собственост и годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011г. 
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно съгласуване на Стратегически план за 
периода 2011-2013г. и Годишен план за 2011г. за дейността на 
Вътрешния одит при Община Борован 



  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно учредяване безвъзмездно право на 
ползване в полза на Читалище “Просвета”- 1919г. с.Малорад, 
общ.Борован 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на настоятелството на 
читалище “Просвета – 1919” с.Малорад, по мярка 321” Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” по 
програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Сираково”, находящ се в 
землището на с.Сираково, Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Потока”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Церов дол”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Стубеля”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Проект “Красива България” на Министерството на Труда и 
Социалната Политика. 

  

         4.Организационни 

  

         5.Молби 



  

         6.Питания 

  

  

  

         1.Приемане на План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2011г. 
  

         След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№395 

  

         1.Приема  План за работата на Общински съвет Борован през 
първото шестмесечие на 2011г. с направените допълнения 

  

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

  

         2.Предложение от Яна Тошева Бецинска - Секретар на 
Община Борован относно приемане на Стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Борован – 2011 – 2015г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№396 

  

         1.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Борован- 2011г-2015г. 
         2.Приема Плана за развитие на социални услуги в Община 
Борован 

  

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

  

         3.Докладни 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Стратегия за управление 
на общинската собственост и годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011г. 
  

След направените разисквания  ОбС взе следните : 
  



РЕШЕНИЕ 

№397 

  

         1.Приема Стратегия за управление на общинската 
собственост 

  

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

  

РЕШЕНИЕ 

№398 

  

         Приема годишна Програма за управление и разпореждане с 
имоти- общинска собственост за 2011г. 

  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно съгласуване на Стратегически план за 
периода 2011-2013г. и Годишен план за 2011г. за дейността на 
Вътрешния одит при Община Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следните : 
  

РЕШЕНИЕ 

№399 

  

         На основание чл.21., ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 
от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласува 
Стратегически план за дейността на Вътрешния одит от Община 
Борован за периода 2011 – 2013 год. 
         

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

  

РЕШЕНИЕ 

№400 

  

         1.Съгласува Годишен план за дейността на Вътрешния одит 
от Община Борован за 2011г. 
         2.Възлага на кмета на общината последващите съгласно 
закона действия. 
  



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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно учредяване безвъзмездно право на 
ползване в полза на Читалище “Просвета”- 1919г. с.Малорад, 
общ.Борован 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№401 

  

         1.Дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на 
ползване на Културен дом- Малорад, общ.Борован в полза 
на Читалище “Просвета – 1919г.” с.Малорад общ.Борован 

         2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за 
ползване на обекта за срок от 10 (десет) години. 

  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на настоятелството на 
читалище “Просвета – 1919” с.Малорад, по мярка 321” Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” по 
програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 
  

След направените разисквания  ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№402 

  

         1.Дава съгласие Настоятелството на Читалище “Просвета 
-1919г.” с.Малорад да кандидатства с Проект “Ремонт и 
подобряване на културен дом- читалище “Просвета -1919г.” 

с.Малорад” по мярка321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013г. 



         2.Дейностите по проект “Ремонт и подобряване на 
културен дом- читалище “Просвета -1919г.” 

с.Малорад” отговарят на Приоритетите заложени в “Общинския 
план за развитие на Община Борован” 2007-2013г. 
         3.Възлага на Кмета на Община Борован да съдейства на 
Настоятелството на Читалище “Просвета -1919г. с.Малорад 
при подготовка на инвестиционния проект и заявлението за 
подпомагане. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Сираково”, находящ се в 
землището на с.Сираково, Община Борован. 

  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№403 

  

         1.Открива процедура по предоставяне на концесия на обект 
– публична общинска собственост, язовир “Сираково” ,находящ се 
в землището на с.Сираково, община Борован съставляващ имот 
№000091, с площ 30.505 дка. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата 
за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с 
изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане 
на Закона за Концесиите. 
         3.Правата и задълженията на Концесионера и Концедента са 
отразени в Докладната записка на Кмета на Общината Петър 
Тодоров Цветковски. 
         

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 



предоставяне на концесия на язовир “Потока”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№404 

  

         1.Открива процедура по предоставяне на концесия на обект 
– публична общинска собственост, язовир “Потока” ,находящ се в 
землището на с.Борован, община Борован съставляващ имот 
№000398, с площ 15.989 дка. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата 
за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с 
изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане 
на Закона за Концесиите. 
         3.Правата и задълженията на Концесионера и Концедента са 
отразени в Докладната записка на Кмета на Общината Петър 
Тодоров Цветковски. 
         

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Церов дол”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№405 

  

         1.Открива процедура по предоставяне на концесия на обект 
– публична общинска собственост, язовир “Церов дол” ,находящ 
се в землището на с.Борован, община Борован съставляващ имот 
№000400, с площ 19.707 дка. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата 
за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с 



изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане 
на Закона за Концесиите. 
         3.Правата и задълженията на Концесионера и Концедента са 
отразени в Докладната записка на Кмета на Общината Петър 
Тодоров Цветковски. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно откриване на концесионна процедура за 
предоставяне на концесия на язовир “Стубеля”, находящ се в 
землището на с.Борован, Община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№406 

  

         1.Открива процедура по предоставяне на концесия на обект 
– публична общинска собственост, язовир “Стубеля” ,находящ се в 
землището на с.Борован, община Борован съставляващ имот 
№000403, с площ 19.111 дка. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата 
за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с 
изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане 
на Закона за Концесиите. 
         3.Правата и задълженията на Концесионера и Концедента са 
отразени в Докладната записка на Кмета на Общината Петър 
Тодоров Цветковски. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Проект “Красива България” на Министерството на Труда и 
Социалната Политика. 

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  



РЕШЕНИЕ 

№407 

  

               1.Приема Община Борован да кандидатства по 
проект“КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА за 2011г. Мярка 01 “Подобряване 
на градска среда” с проект 
„Ремонт”Поликлиника”с.Борован, Община Борован.” 

               2.Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе 
необходимите документи. 

               3.Осигурява съфинансиране в бюджет 2011г. на Община 
Борован в размер на 50% от стойността на проекта. 

  

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

  

4.Организационни 

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

                    Председател: 

                    на ОбС Борован…………….. 

                                        /Ал.Бецински/ 
 


