
П Р О Т О К О Л 

№ 14 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
27.02.2009г.от 10:00ч. в музикалната зала на читалище „Цани 
Иванов” с.Борован. 
          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
кмета на общината Петър Цветковски, кметове на кметства и 
Директори на дирекции. 
          Присъстваха и граждани от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
          След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№179 

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

         1.Отчет за дейността на Полицейски участък Борован, 
Районно управление МВР Бяла Слатина за 2008г. 

  

         2.Отчет за дейността на МКБППМН- Община Борован за 
2008г. 
  

         3.Информация за дейностите по Гражданска защита за 
подготовка и опазване на населението при бедствия, аварии 
и катастрофи. 
  

         4.Информация относно дейността да “Домашен 
социален патронаж” Борован 

  

5.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно предложение за поименния състав на 



Общински Обществен съвет по етнически и демографски въпроси 
към Община Борован 

  

- Докладна записка от Зам. Кмета на Община Борован 
инж.Димитър Спиров Димитров относно откриване на процедура 
за продажба за отстъпено право на строеж на гаражи, частна 
общинска собственост, находящи се в кв.1а по плана на с.Борован 

  

- Докладна записка от Зам. Кмета на Община Борован 
инж.Димитър Спиров Димитров относно извеждане на язовирната 
стена на язовир “Селски”- Борован от експлоатация и 
ликвидацията и. 

  

 -Докладна записка от Илияна Донкова Дончовска – Вр.И.Д 
Директор на Дирекция “Социално подпомагане”- Бяла Слатина 
относно приемане на План за действие за 2009г. към Общинска 
стратегия за закрила на детето и Отчет за 2008г. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски относно 
предложение с.Борован да бъде обявено за град. 

  

6.Организационни 

  

          7.Молби 

         

         8.Питания. 
         

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

  

         1.Отчет за дейността на Полицейски участък Борован, 
Районно управление МВР Бяла Слатина за 2008г. 

  

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№180 

  

         Приема отчета за дейността на полицейски участък Борован, 
районно управление МВР Бяла Слатина за 2008г. 
  



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

  

         2.Отчет за дейността на МКБППМН- Община Борован за 
2008г. 
  

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№181 

  

         Приема Отчета за дейността на  МКБППМН- Община 
Борован за2008г. 
  

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

  

         3.Информация за дейностите по Гражданска защита за 
подготовка и опазване на населението при бедствия, аварии 
и катастрофи. 
         

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№182 

         

         Приема Информация за дейностите по Гражданска защита 
за подготовка и опазване на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи. 
  

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

  

         4.Информация относно дейността да “Домашен 
социален патронаж” Борован 

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№183 

  

         Приема Информация относно дейността да “Домашен 
социален патронаж” Борован 



  

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

  

5.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно предложение за поименния състав на 
Общински Обществен съвет по етнически и демографски въпроси 
към Община Борован. 

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№184 

  

         Във връзка със приетата Стратегия за равноправно 
интегрирате на ромите в обществения живот да бъде приет 
предложения поименен състав на Общински обществен съвет по 
етнически и демографски въпроси,както следва: 
  

         За Председател: Яна Тошева Бецинска- Секретар на 
Община Борован 

         

         За Зам.Председател: Анелия Красимирова – общински 
съветник 

  

         За Секретар: Цветан Костадинов Митев – Гл.специалист по 
етнически въпроси към общинска администрация Борован 

  

         И членове: 

  

         1.Цветан Ангелов – общински съветник 

  

         2. Георги Николов – общински съветник 

  

         3.Пепи Маринов Данчев – отговорник бригада ПВЗ – 

с.Добролево 

  

         4.Мая Дончовска – Директор ОУ “ Св.св.Кирил и Методий” – 

с.Малорад 

  



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

  

- Докладна записка от Зам. Кмета на Община Борован 
инж.Димитър Спиров Димитров относно откриване на процедура 
за продажба за отстъпено право на строеж на гаражи, частна 
общинска собственост, находящи се в кв.1а по плана на с.Борован 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

№185 

  

         1.Дава съгласието си да се отстъпи право на строеж на 
следните гаражи:№ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15 при цена 
20лв/двадесет лева /на кв.м 

         2.Упълномощава Кмета на Община Борован да проведе 
процедура за продажба на отстъпено право на строеж на 
следните гаражи, частна общинска собственост находящи се в 
кв.1а по плана на с.Борован: 
№ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15 съгласно Наредба №4 за реда 
,придобиване , стопанисване,управление и разпореждане с 
Общинско имущество и закона за търговете за всяко петно по 
отделно. 
  

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

  

- Докладна записка от Зам. Кмета на Община Борован 
инж.Димитър Спиров Димитров относно извеждане на язовирната 
стена на язовир “Селски”- Борован от експлоатация и 
ликвидацията и. 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№186 

  

         1.На основание раздел V,чл.30 от Наредба №13 дава 
съгласието си язовирната стена на язовир “Селски” Борован и 
съоръженията към нея да бъдат ликвидирани 



         2.Задължава Кмета на Община Борован при извършване на 
ликвидацията на стената и съоръженията към нея на 
язовир “Селски”- Борован да спази изискванията по Наредба 
№13 обнародвана в ДВ.бр.17 от 02.03.2004г. 
  

 Гласували:„за”-10съветници, “против”-3 „възд.се-няма 

  

В 11:40ч Тихомир Поповски напусна заседанието 

  

-Докладна записка от Илияна Донкова Дончовска – Вр.И.Д 

Директор на Дирекция “Социално подпомагане”- Бяла Слатина 
относно приемане на План за действие за 2009г. към Общинска 
стратегия за закрила на детето и Отчет за 2008г. 
  

         

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№187 

  

         Приема Плана за действие за 2009г. към общинска 
стратегия за закрила на детето и Отчета за 2008г. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски относно 
предложение с.Борован да бъде обявено за град. 

  

         

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№188 

  

         Съгласно чл.33,ал.2,т.1 от Закона за административно– 

териториално устройство на Република България предлага на 
Областния Управител на Област Враца с.Борован да бъде обявено 
за град 



  

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

  

  

6.Организационни 

  

          7.Молби 

         

         8.Питания. 
       

         След изчерпване на дневния ред в 12:05 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

                                     Председател 

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


