
П Р О Т О К О Л № 28 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 12.04.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 12 общински съветници присъстваха 12. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на общината инж. 
Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства, 
Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи ВРИД Председателят на Общински съвет-Борован Д-р 
Цезер Пенчев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 229 

 

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

1.Избор на председател на Общински съвет - Борован 

 

2.Организационни 

 

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

 

1.Избор на председател на Общински съвет – Борован 

 

Нямаше направени предложения за избор на Председател на Общински съвет- Борован. 
 

2.Организационни 

 

ВРИД Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед № 
ЗАПО -07-13/03.04.2013г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за 
ново обсъждане Решение №224 от Протокол №26 от проведено заседание на Общински 
съвет – Борован на 22.03.2013г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 230 

 

На основание Заповед № ЗАПО -07-13/03.04.2013г. на Областния Управител на Област 
Враца Общински съвет-Борован ПОТВЪРЖДАВА свое Решение №224 от Протокол №26 от 
проведено заседание на Общински съвет – Борован на 22.03.2013г., като добавя към 
решението предоставените актове за общинска собственост и скици на имотите. 
 

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

 

ВРИД Председателя на ОбС – Борован запозна общинските съветници със Заповед № 
ЗАПО -07-16/11.04.2013г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за 
ново обсъждане Решение №228 от Протокол №27 от проведено заседание на Общински 
съвет – Борован на 29.03.2013г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 231 

 

На основание Заповед № ЗАПО - 07-16/.11.04.2013г. на Областния Управител на Област 
Враца Общински съвет-Борован ПОТВЪРЖДАВА свое Решение №228 от Протокол №27 от 
проведено заседание на Общински съвет – Борован на 29.03.2013,като променя начина 



на отдаването на „пасища мера” да стане чрез публично оповестен търг с първоначална 
тръжна цена 6/Шест/ лв. 
 

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

 

Следващото заседание на ОбС-Борован да се проведе на 17.05.2013г. от 17:30 часа. 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – 2 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи до следващото заседание на 
Общински съвет – Борован на 17.05.2013г. временно изпълняващ длъжността 
Председател на Общински съвет – Борован да бъде Д-р Цезар Пенчев. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

Общинския съветник Петьо Гацински не участва в гласуването. 
След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа заседанието на Общински съвет- Борован 
беше закрито. 
 

 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован ……….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 
 

 


