
П Р О Т О К О Л №15 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 18.10.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
Отсъстват общинските съветници Иван Костовски и инж.Георги Гетовски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
Гриша Георгиев - с.Сираково, Петър Гарвански – Малорад, Директори на дирекции и 
гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №161 

 

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

1.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх.№94-00-

2688/29.06.2012г. в Администрацията на Президента на Република България, във връзка 
с подадена молба от г-жа Моника Пламенова Йорданова. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно избиране 
на представител на община Борован в общото събрание на Дружество ВиК ООД- 

гр.Враца 

 

- Докладна записка относно заявление с вх.№2935/20.09.2012г. от Красимир Деков за 
закупуване на общински имот №000565 в землището на с.Борован 

 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

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

 

В 14:10 часа пристигна и общинския съветник Иван Костовски. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх.№94-00-

2688/29.06.2012г. в Администрацията на Президента на Република България, във връзка 
с подадена молба от г-жа Моника Пламенова Йорданова. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №162 

 

Връща преписката по компетентност на президентството. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно избиране 
на представител на община Борован в общото събрание на Дружество ВиК ООД- 



гр.Враца 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №163 

 

Избира за представител на община Борован и делегат на общото събрание на 
дружество В и К ООД – Враца, инж.Десислава Димитрова Тодорова която да 
представлява със своя глас община Борован в него за периода 2011 – 2015г 

 

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

 

-Докладна записка относно заявление с вх.№2935/20.09.2012г. от Красимир Деков за 
закупуване на общински имот №000565 в землището на с.Борован 

 

Отлага се докладната записка до следващото заседание на Общински съвет - Борован 

 

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

 

В 14:35 часа пристигна и общинския съветник инж.Георги Гетовски. 
 

2.Организационни 

 

Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед № РД -
297/02.10.2012г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за ново 
обсъждане Решение №157 от Протокол №14 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 28.09.2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №164 

 

На основание Заповед №РД-297/02.10.2012г на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №157 от Протокол №14 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 28.09.2012г. 
 

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

 

Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед № РД -
298/02.10.2012г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за ново 
обсъждане Решение №158 от Протокол №14 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 28.09.2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №165 

 

На основание Заповед №РД-298/02.10.2012г на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №158 от Протокол №14 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 28.09.2012г. 
 

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

 

Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед № РД -
299/02.10.2012г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за ново 
обсъждане Решение №159 от Протокол №14 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 28.09.2012г. 



 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №166 

 

На основание Заповед №РД-299/02.10.2012г на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №159 от Протокол №14 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 28.09.2012г. 

 

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

 

Председателя на Общински съвет – Борован- Д-р Цезар Пенчев прочете Декларация, с 
която изказа и мотивира желанието си да се оттегли от поста Председател на 
Общински съвет - Борован. 
 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:15 часа Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

Председател: 
На ОбС –Борован………………. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 
 

 


