ПРОТОКОЛ
№ 37
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
31.03.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани
Иванов”
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, 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
№416
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация за подготовката на земеделските
производители за пролетната кампания в Община Борован
2.Информация за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и аварии през
2010г. в Община Борован
3.Информация за дейността на Домашен Социален
Патронаж през 2010г.
4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните Община Борован през 2010г.
5.Докладни
-Докладна записка от Иво Пешев- директор на Дирекция
“Хуманитарни дейности” относно подбор на целеви библиотеки –

етап 2011г. по програма: “Българските библиотеки – място за
достъп до информации и комуникации за всеки” (Глоб@лни
библиотеки – България)
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно
предоставяне управлението на язовири “Церов дол” и “Стубеля”,
находящи се на територията на Община Борован на ЛРД (Ловно
Рибарска Дружинка) с.Борован.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно
предоставяне управлението на язовир “Сираково”, находящ се на
територията на Община Борован на ЛРД (Ловно Рибарска
Дружинка)с.Добролево.
6.Организационни
7.Молби
8.Питания
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация за подготовката на земеделските
производители за пролетната кампания в Община Борован
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№417
Приема информацията за подготовката на земеделските
производители за пролетната кампания в Община Борован
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и аварии през
2010г. в Община Борован
След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№418
Приема информация за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и аварии през 2010г. в
Община Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
3.Информация за дейността на Домашен Социален
Патронаж през 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№419
Приема информацията за дейността на Домашен Социален
Патронаж през 2010г.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните Община Борован през 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№420
1.Приема отчета за дейността ва Местната комисия за борба
срещу
противообществените
прояви
на
малолетните и
непълнолетните Община Борован през 2010г.
2.На следващото заседание през месец Април, ОбС да
изслуша информация от директорите на училищата за работата
на училищните комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

5.Докладни
-Докладна записка от Иво Пешев- директор на Дирекция
“Хуманитарни дейности” относно подбор на целеви библиотеки –
етап 2011г. по програма: “Българските библиотеки – място за
достъп до информации и комуникации за всеки” (Глоб@лни
библиотеки – България)
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№421
На основание Чл.61(2) т.4/г/ от ЗМСМА и воден от желанието
за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им
към
глобалното
информационно
общество
посредством
улесняването на достъпа им до информация и услуги чрез
Интернет:

1.Общината да участва като партньор на местно ниво по
Програма“Българските библиотеки – място за достъп до
информации и
комуникации
за всеки” ,като оказва
дългосрочна подкрепа на гореизброените целеви библиотеки,
включени по Етап 2011 на програмата.
2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по
програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от
настоящето решение.

3.В изпълнението на т.1 и т.2 от настоящето решение
упълномощава Кмета на общината да подпише от името на
Общината съответното/ите споразумение/я за сътрудничество
между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН
за развитие и гореупоменатите читалища/библиотеки на
територията на общината.
4.Задължава Кмета да информира периодично Общински
съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
5.Възлага контрола по изпълнението на настоящето
решение на Постоянната комисия по “Образование и култура” към
Общински съвет.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

6.Организационни
Председателя на ОбС прочете Заповеди на Областния
управител на Област Враца, с които той оспорва Решения №
№403,404,405,406 от Протокол №35 от проведено заседание на
ОбС Борован на 28.01.2011г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№422
Отменя Решения № №403,404,405,406 от Протокол №35 от
проведено заседание на ОбС Борован на 28.01.2011г.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно
предоставяне управлението на язовири “Церов дол” и “Стубеля”,
находящи се на територията на Община Борован на ЛРД(Ловно
Рибарска Дружинка) с.Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№423
1.Възлага управлението на ресурсите във водните обекти
“Церов дол” и “Стубеля” – общинска собственост, за любителски
риболов на ЛРД(Ловно Рибарска Дружинка) с.Борован за
осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 (пет)
години.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с
ЛРД(Ловно Рибарска Дружинка) с.Борован за управлението на
ресурсите във водните обекти “Церов дол” и “Стубеля”- общинска
собственост, за любителски риболов за срок от 5 (пет) години.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно
предоставяне управлението на язовир “Сираково”, находящ се на
територията на Община Борован на ЛРД (Ловно Рибарска
Дружинка) с.Добролево.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№424
1.Възлага управлението на ресурсите в обект язовир
“Сираково” – общинска собственост, за любителски риболов на
ЛРД(Ловно Рибарска Дружинка) с.Добролево за осъществяване на
общественополезна дейност за срок от 5 (пет) години.

2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД
(Ловно Рибарска Дружинка) с.Добролево за управлението на
ресурсите в обекта язовир”Сираково” – общинска собственост, за
любителски риболов за срок от 5 (пет) години.
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1 „възд.се-1
7.Молби
8.Питания
След изчерпване на дневния ред в 15:15часа Председателя
на Общински съвет закри заседанието

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

