
П Р О Т О К О Л № 22 

 
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 16.01.2013г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха, зам. Кмета на общината 
Веромир Спасов, кметове на кметства Гриша Георгиев- с.Сираково, Илиян Буковски – 

с.Добролево, Директори на дирекции и гости от общината. 
 

За водещ на заседанието бяха предложени: 
 

Г-н Георги Георгиев- предложен от Петър Цветковски 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-2 „възд.се – 1 

 

Г-н Христо Коциловски – предложен от Галя Муцовска 

 

За водещ на заседанието беше избран общинския съветник Георги Георгиев. 
 

По дневния ред: 
 

Г-н Иван Костовски предложи като първа точка да се разгледа докладната записка а 
избора на председател на ОбС да остане като втора точка. 
 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №192 

 

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

1.Докладни 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно 
рехабилитация и реконструкция на път І І -13”Граница Монтана-Криводол-Девене-

Борован” от км10+060 до км 16+900 и от към 31+300 до км 43+486 

 

2.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

3.Организационни 

 

4. Молби 

 

5. Питания 

 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно 
рехабилитация и реконструкция на път І І -13”Граница Монтана-Криводол-Девене-

Борован” от км10+060 до км 16+900 и от към 31+300 до км 43+486 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ №193 
 

На основание чл.21 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Оперативна программа 



“Регионално развитие”,Общински съвет Борован декларира че: 
1.Всички елементи на подземната техническа инфраструктура под обект: 
“Рехабилитация и реконструкция на път І І -13”Граница Монтана-Криводол-Девене-

Борован” от км10+060 до км 16+900 и от към 31+300 до км 43+486”,са реконструирани 
и напълно изградени, към момента на кандидатстване за одобряване и изпълнението 
на дейностите по проекта; 
2.За период от 5/пет/ години след приключването на дейностите по проекта, не се 
предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна 
инфраструктура. 
 

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

 

2.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

Водещия на заседанието Г-н Георги Георгиев предложи на общинските съветници да 
изберат от своя страна Председател на Общински съвет- Борован. 
 

Нямаше издигнати кандидатури. 
 

3.Организационни 

 

4. Молби 

 

5. Питания 

 

Лидия Диковска- има ли проблем да се получи удостовериние за наследници по пощата 
и с какво работно време са служителити в общината? 

 

Д-р Цезар Пенчев – има свалени лампи пред Мончо Бичовски и къде се лампите ? 

 

Петър Цветковски- Вярно ле и ,че ремонта на патронажа се е провалил и вярно ле е ,че 
има назначени в общински програми и в момента работят и в частни домове? 

 

Веса Цолова- вярно ли е ,че Община Борован е пред закриване и какви мерки се вземат 
за опазване от престъпността? 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:15 часа заседанието на Общински съвет беше 
закрито. 
 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован………................ 
                                                        /Г.Георгиев/ 
 


