ПРОТОКОЛ
№ 39
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
27.05.2011г.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, 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
№437
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация
за
състоянието
на
общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове
категории обекти за 2010г.
2.Докладни
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно реализираните проекти от Общинския
план за развитие на Община Борован съгласно програма за
неговата реализация през 2010г. и програма за 2011г.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична
общинска собственост в частна общинска собственост на имоти,
находящи се в землището на с.Малорад, общ.Борован
3.Организационни

4.Молби
5.Питания
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация
за
състоянието
на
общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове
категории обекти за 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№438
Приема информацията за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове
категории обекти за 2010г.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
2.Докладни
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно реализираните проекти от Общинския
план за развитие на Община Борован съгласно програма за
неговата реализация през 2010г. и програма за 2011г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№439
1.Приема
годишен
доклад
за
наблюдението
на
изпълнението на “Програма за реализация на общински план за
развитие на община Борован 2007-2013 за 2010г.
2.Приема програма за реализация на общински план за
развитие на община Борован 2007-2013г.” за 2011г.

3.Възлага на Кмета на Общината контрола и изпълнението
на програмата за реализация на общинския план за развитие
съгласно чл.27,т.2 от ЗРР.

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна на собственост от публична
общинска собственост в частна общинска собственост на имоти,
находящи се в землището на с.Малорад, общ.Борован
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следните решения :
РЕШЕНИЕ
№440
1. На основание чл 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Борован приема да се актува в
частна общинска собственост следният имот:
Поземлен имот № 146001 с площ от 39,272 дка. начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността „Равнището”, категория на земята при неполивни
условия-трета.
2. Общински съвет Борован приема пазарната оценка на
поземленият имот, като първоначална продажна цена,
направена от независим лицензиран оценител.

3. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 74, ал. 1 от Наредба
№ 4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага на Кмета на
Общината да проведе процедура за продажба, чрез търг с явно
наддаване на :
Поземлен имот № 146001 с площ от 39,272 дка. начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността „Равнището”, категория на земята при неполивни
условия-трета по реда на Глава осма от Наредба № 4 за РПСУРОИ.
Гласували “за”-11 съветници, “против”-1 , “въздържали се” -1
РЕШЕНИЕ
№441

1.На основание чл 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Борован приема да се актува в
частна общинска собственост следният имот:
Ø Поземлен имот № 146003 с площ от 61,394 дка. начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността „Равнището”, категория на земята при неполивни
условия-трета..
2.Общински съвет Борован приема пазарната оценка на
поземленият имот, като първоначална продажна цена,
направена от независим лицензиран оценител.

3. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 74, ал. 1 от
Наредба № 4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага на
Кмета на Общината да проведе процедура за продажба, чрез търг
с явно наддаване на :
Поземлен имот № 146003 с площ от 61,394 дка. начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността „Равнището”, категория на земята при неполивни
условия-трета по реда на Глава осма от Наредба № 4 за
РПСУРОИ.

1

Гласували “за”-11 съветници, “против”-1 , “въздържали се” РЕШЕНИЕ
№442

1.На основание чл 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Борован приема да се актува в
частна общинска собственост следният имот:
Поземлен имот № 171006 с площ от 80,667 дка., начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността” Клинчеви тръници”, категория на земята при
неполивни условия-втора.

2.Общински съвет Борован приема пазарната оценка на
поземленият имот, като първоначална продажна цена,
направена от независим лицензиран оценител.
3. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 74, ал. 1 от
Наредба № 4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага на

Кмета на Общината да проведе процедура за продажба, чрез търг
с явно наддаване на :
Поземлен имот № 171006 с площ от 80,667 дка., начин на
трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Малорад, ,
местността” Клинчеви тръници”, категория на земята при
неполивни условия-втора по реда на Глава осма от Наредба № 4
за РПСУРОИ.
Гласували “за”- 11съветници, “против”-1 , “въздържали се” -1
4.Организационни
3.Молби
4.Питания
След изчерпване на дневния ред в 14:25 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.
Председател
на ОбС Борован…………..
/Ал.Бецински/

