
П Р О Т О К О Л 

№2 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
29.11.2011г.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 инж.Десислава Тодорова, кметове на 
кметства Петър Гарвански- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, 
Илиян Буковски –Добролево, Яна Бецинска- секретар на община 
Борован, 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 : 
  

РЕШЕНИ 

              №3 

  

          Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния 

дневен ред: 
  

         1.Приемане Проект на Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет в община Борован област 
Враца мандат 2011-2015г. 
  

2.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Цезар Петров Пенчев- Председател на 
Общински съвет Борован относно определяне на представител на 
общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България (НСОРБ) 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно не освобождаване от такса битови 
отпадъци на лица собственици на имоти на територията на 
община Борован през 2012 година, подали писмени молби до 
Кмета на община Борован 



  

3.Организационни 

  

          4. Молби 

  

         5. Питания 

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

  

         1.Приемане Проект на Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет в община Борован област 
Враца мандат 2011-2015г. 
  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№4 

  

         Приема Проект на Правилник за организацията и дейността 
на общински съвет в община Борован област Враца мандат 2011-

2015г. 
  

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

  

2.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Цезар Петров Пенчев- Председател на 
Общински съвет Борован относно определяне на представител на 
общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България (НСОРБ) 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№5 

  

          На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, 
ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ 

         1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България представителя на 
общински съвет Борован-Д-р Цезар Петров Пенчев-Председател 
на ОбС Борован 



  

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

  

2.При невъзможност за участие на определения по т.1 
делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван 
от инж.Георги Христов Гетовски –общински съветник 

  

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

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно не освобождаване от такса битови 
отпадъци на лица собственици на имоти на територията на 
община Борован през 2012 година, подали писмени молби до 
Кмета на община Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№6 

  

         На основание чл.21,ал.1,т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация да не се изменя и 
допълва Наредба №6 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община 
Борован с механизъм за освобождаване от Такса за битови 
отпадъци, дължим налог от гражданите, притежаващи имоти на 
територията на община Борован, декларирани от тях по 
съответния ред. 
  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-2 „възд.се-няма 

  

3.Организационни 

  

Председателя  на ОбС Борован Д-р Цезар Пенчев прочете 
писмо от Областния управител на Област Враца относно 
актуализация на състава на Областен съвет за развитие на 
Област Враца 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№7 



  

         Представител на Областния съвет за развитие на Област 
Враца да бъде Д-р Цезар Петров Пенчев-Председател на ОбС 
Борован. 
  

         Общинския съветник Петьо Гацински не участва в 
гласуването 

  

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

  

  

  

  

  

Определяне състава и структурата на Постоянните комисии 
на Общински съвет съгласно Правилника за организацията и 
дейността на ОбС 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№8 

  

         На основание чл.40 и чл.41, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, приема 
структурата на Постоянните комисии към ОбС Борован  да бъдат 
три с по четири члена както следва: 
  

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

  

  

         І –Комисия по бюджета и финансите, развитие на 
местното самоуправление и законност 

         

         1.Лидия Христова Диковска – Председател 

  

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

  

         2.Петьо Христов Гацински -   член 

         3.Пламен Христов Петров -     член 

         4.Петър Тодоров Цветковски член 

  

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  



         ІІ–Комисия по регионалното развитие, устройство на 
територията, околна среда, пътна и селищна мрежа, 
инфраструктура и безопасност на движението. 
         

         1.Георги Христов Гетовски – Председател 

  

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

  

2.Георги Горанов Георгиев   -член 

3.Петър Станев Петров          -член 

4.Иван Димитров Костовски –член 

  

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

  

         ІІІ-Комисия по образование, здравеопазване, култура, 
социална политика спорт и туризъм. 
  

         1.Галя Димитрова Муцовска – Председател 

  

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

  

2.Илияна Славкова Петрова      –  член 

3.Цено Ценов Цоловски             - член 

4.Христо Георгиев Коциловски – член 

  

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

          4. Молби 

  

         Постъпила молба с Вх.№2440/10.11.2011г. от Даниел 
Христов Дилков ОПЛ с.Борован обл.Враца относно 

преразглеждане на съществуващите наемни отношения с 
лекарите в община Борован  съобразно закона за лечебните 
заведения. 
  

  

            Молбата бе уважена от Общински съвет-Борован ,като се 
изказа становище да се преразгледа Наредбата за реда на 
придобиване, стопанисване , управление и разпореждане с 
общинско имущество в частта касаеща тарифата за базисни 
наемни цени на 1 кв.м за отдаване под наем на общински не 
жилищни имоти и визира 10% от определената цена от общински 
съвет. 



  

         След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

                                                      Председател: 

                                   На ОбС Борован………………. 
                                                    /Д-р Цезар Пенчев/ 
  

 


