
П Р О Т О К О Л 

№ 41 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
29.07.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11 

         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 

№448 

  

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

         1.Информация за хода на ремонтните работи в 
Детските градини с.Борован,с.Малорад и 
с.Добролево,Площадите-Борован, Малорад и Нивянин и 
Улично осветление с.Борован 

  

         2.Информация за текущото изпълнение на бюджет 
2011г. на Община Борован за първото шестмесечие 

  

         3.Отчет за изпълнение  Решенията на Общински съвет-

Борован за първото шестмесечие на 2011г. 
  

         4.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно почистване и залесяване на 
имоти частна общинска собственост в местността “Рибине” 

  



         5.Организационни 

  

         6.Молби 

  

         7.Питания 

  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         1.Информация за хода на ремонтните работи в 
Детските градини с.Борован,с.Малорад и 
с.Добролево,Площадите-Борован, Малорад и Нивянин и 
Улично осветление с.Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№449 

  

         Приема информацията за хода на ремонтните работи в 
Детските градини с.Борован,с.Малорад и с.Добролево,Площадите-

Борован, Малорад и Нивянин и Улично осветление с.Борован 

  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

         2.Информация за текущото изпълнение на бюджет 
2011г. на Община Борован за първото шестмесечие 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№450 

  

         Приема информацията за текущото изпълнение на бюджет 
2011г. на Община Борован за първото шестмесечие 

  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се-няма 

  

В 14:15 пристигна и общинския съветник Цветан Ангелов 

  

         3.Отчет за изпълнение  Решенията на Общински съвет-

Борован за първото шестмесечие на 2011г. 
  



  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№451 

  

         Приема Отчета за изпълнение Решенията на Общински 
съвет-Борован за първото шестмесечие на 2011г. 
  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

         4.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно почистване и залесяване на 
имоти частна общинска собственост в местността “Рибине” 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№452 

  

         На основание т.5 от Общинската Стратегия за развитие 
приета с Решение №397,Протокол №35/28.01.2011г. на Общински 
съвет Борован Кмета на Община Борован да организира 
почистването и изкуствено залесяване на имоти 
№№000723,000727,000726,000675,000676 частна общинска 
собственост по плана за земеразделяне на с.Борован 

  

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

  

         5.Организационни 

  

         6.Молби 

  

         7.Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 14:25 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  



  

                 Председател 

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


