
П Р О Т О К О Л 

№ 33 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
26.11.2010г.от 14:00ч. в салона на читалище “Цани Иванов” 

          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13 

         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха и 
зам.Кмета на Общината Димитър Димитров кметове на кметства 
Илия Влайчовски- Малорад, Цветан Димитров- 

Сираково,   Директори на дирекции и гости от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
  

          След направените разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№379 

  

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

         1.Информация за есенно – зимното поддържане на 
пътната мрежа в Община Борован. 

  

         2.Информация за работата на читалище “Цани 
Иванов” и готовността с програми за есенно –зимния сезон. 
  

         3.Докладни 

  

         -Докладна записка от Димитър Димитров Зам.Кмет на 
Община Борован относно приемане на Наредба №11 за условията 
и реда за изхвърлянето , събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени 
отпадъци на територията на Община Борован. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Покана за предоставяне на проектно 
предложение по Проект за социално включване от МТСП. 



  

         4.Организационни 

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

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

  

         1.Информация за есенно – зимното поддържане на 
пътната мрежа в Община Борован. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№380 

  

         Приема информацията за есенно – зимното поддържане на 
пътната мрежа в Община Борован. 
  

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

  

         2.Информация за работата на читалище “Цани 
Иванов” и готовността с програми за есенно –зимния сезон. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№381 

  

         Приема информацията за работата на читалище “Цани 
Иванов” и готовността с програми за есенно –зимния сезон. 
  

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

  

         3.Докладни 

  

         -Докладна записка от Димитър Димитров Зам.Кмет на 
Община Борован относно приемане на Наредба №11 за условията 
и реда за изхвърлянето , събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени 
отпадъци на територията на Община Борован. 



  

  

  

 След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№382 

  

         Приема така предложената Наредба №11 на Община 
Борован, като същата остава отворена за включване на вътрешни 
и външни фактори за подобряване състоянието на околната 
среда. 
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Покана за предоставяне на проектно 
предложение по Проект за социално включване от МТСП. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№383 

  

         1.Дава съгласието си за изпълнение на проекта ако бъде 
финансиран 

         2.Дава съгласието си за осигуряване на средства за 
съфинансиране на Проекта 

         3.Дава съгласието си за поемане на ангажимента от 
общината за осигуряване на устойчивост на услугите чрез 
тяхното поддържане, както следва: 
         -При инвестиции в инфраструктурата – 10 години след 
приключване на Проекта 

         -При инвестиции само в услуги без провеждане и/или 
ремонтни дейности- 5 години след приключване на Проекта 

  

  

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

  

4.Организационни 

  



Председателя на ОбС запозна общинските съветници със 
Заповед №44 от 15.11.2010г на Областния управител на Област 
Враца, с която е върнато за ново разглеждане Решение № 376, в 
частта му по т.2 и Решение №378 от Протокол №32 от проведено 
заседание на Общински съвет Борован на 29.10.2010г. 

  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№384 

  

         Потвърждава свое Решение №376, в частта му по т.2и 
Решение №378 от Протокол № 32 от проведено заседание на 
Общински съвет Борован на 29.10.2010г. 
  

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

  

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

  

  

  

                      Председател 

                      на ОбС Борован………….. 

                                       /Ал.Бецински/ 
 


