
П Р О Т О К О Л  № 17 

 
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 23.11.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства по уважителни причини общинския съветник инж.Георги Гетовски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
Гриша Георгиев- с.Сираково,Петър Гарвански – Малорад, Директори на дирекции и 
гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Временно изпълняващ длъжността Председател на 
Общински съвет Борован г-н Петьо Гацински. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  № 170 

 

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

 

-Докладна от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно Обявяване на имот 
- публична общинска собственост в частна общинска собственост, представляващ 
едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 440 м2/четиристотин и четиридесет 
квадратни метра/ находящ се в УПИ I,кв.11 по плана на с. Добролево, община Борован, 
област Враца 

 

-Докладна от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно включване на 
община Борован, област Враца в Програмата за трансгранично сътрудничество между 
Република България и Република Сърбия през следващия програмен период 2014-2020 

г. 
 

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

 

1.Докладни 

 

-Докладна от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно Обявяване на имот 
- публична общинска собственост в частна общинска собственост, представляващ 
едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 440 м2/четиристотин и четиридесет 
квадратни метра/ находящ се в УПИ I,кв.11 по плана на с. Добролево, община Борован, 
област Враца 

 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ  № 171 

 

На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2, и чл.27, ал.4 и ал.5 
от ЗМСМА, Общински съвет Борован приема. 
1.Обявява общински имот, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена 
площ от 440 м2 /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, находяща се в УПИ І, кв. 
11 по плана на с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост и потвърждава учреденото право на строеж 
върху същия имот, взето с Решение № 97 от Протокол № 10/01.06.2012г. на Общински 
съвет Борован. 
2.Възлага на Кмета на Общината да организира съставянето на Акт за частна общинска 



собственост, в който да бъдат отразени горните обстоятелства и който да бъде вписан в 
Служба по вписванията при РС - Бяла Слатина. 
 

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

 

-Докладна от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно включване на 
община Борован, област Враца в Програмата за трансгранично сътрудничество между 
Република България и Република Сърбия през следващия програмен период 2014-2020 

г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 172 

 

Във връзка с присъединявнето на област Враца към Програмата за трансгранично 
сътрудничество България –Сърбия през следващия програмен период 2014-2020г. 
общинския съвет Борован реши: 
1.Община Борован, област Враца заявява желание и готовност да бъде включена в 
Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република 
Сърбия през следващия програмен период 2014-2020 г.; 
2.Общински съвет Борован, дава своето съгласие за включване на община Борован, 
област Враца към Програмата за трансгранично сътрудничество между Република 
България и Република Сърбия през следващия програмен период 2014-2020 г. 
 

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

 

2.Организационни 

 

3.Молби 

 

4.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 14:45 часа временно изпълняващ длъжността 
Председател на Общински съвет - Борован г-н Петьо Гацински закри заседанието. 
 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован ................................... 
                                                        /Петьо Гацински/ 
 


