
П Р О Т О К О Л 

№ 40 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
30.06.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
Кмета на Общината Петър Цветковски , кметове на кметства Илия 
Влайчовски- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, Цветан Лилов-

Добролево, Милен Гайдарски – Нивянин, 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 

№443 

  

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

         1.Информация относно приключване на учебната 
2010/11 г. в основните училища на Община Борован. 

  

         2.Информация за готовността на земеделските 
производители за лятната кампания в Община Борован 

  

         3.Информация за дейността на вътрешния одит за 
първото шестмесечие на 2011 година. 
  

4.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно прехвърляне на собственост на 
поземлен имот №000615-летище Борован по плана на 

земеразделяне на с.Борован. 
  



5.Организационни 

  

          6. Молби 

  

         7. Питания 

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

  

В 14:05ч. пристигна и общинския съветник Йордан Митев 

  

         1.Информация относно приключване на учебната 
2010/11 г. в основните училища на Община Борован. 

  

  

          След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№444 

  

         1.Приема информацията относно приключване на учебната 
2010/11 г. в основните училища на Община Борован. 
  

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

  

            2.Общински съвет възлага на кмета на Общината да отправи 
предложение до МОМН чрез РИО на МОМН за комплексно 
обследване дейността на училищата в Община Борован за 
цялостния учебен процес и документацията свързана с него 

  

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

  

         2.Информация за готовността на земеделските 
производители за лятната кампания в Община Борован 

  

          След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№445 

  

         Приема информацията за готовността на земеделските 
производители за лятната кампания в Община Борован 

  

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

  



         3.Информация за дейността на вътрешния одит за 
първото шестмесечие на 2011 година. 
  

          След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№446 

  

         Приема информацията за дейността на вътрешния одит за 
първото шестмесечие на 2011 година. 
  

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

  

4.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно прехвърляне на собственост на 
поземлен имот №000615-летище Борован по плана на 
земеразделяне на с.Борован. 
  

`След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№447 

  

         1.Дава съгласието си на основание чл.54, ал.1 от ЗДС да 
бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността на поземлен имот 
№000615 от 1496606 кв.м по плана за земеразделяне на 
с.Борован, Община Борован за оземляване на безимотни и 
малоимотни, както и задоволяване на жителите на с.Борован със 
сено. 
         2.Задължава Кмета на Община Борован да предприема 
всички необходими действия за осъществяването на всички 
законови процедури пред съответните Държавни органи по 
придобиването на собствеността на поземлен имот №000615/ 
летище Борован/ по плана на земеразделяне на с.Борован. 
         3.Приема финансовата обосновка, която е неразделна част 
от докладната. 
  

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



  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

  

  

         Във връзка с молба на лекарите в общината за промяна на 
цените записани в договорите за наем от 01.02.2010г на 
помещенията наети и използвани като лечебни заведения ОбС 
отклонява молбата. 
         7. Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

                    Председател 

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


