
П Р О Т О К О Л №34 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 23.08.2013г.от 17:30ч. 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 и гости от Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован Петър 
Станев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 269 

 

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

1.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на обектите - публична общинска собственост , по отношение но които се 
извършват подготвителни действия във връзка с отдаването им на концесия на 
основание чл.19, ал.2 от ЗК и глава втора от ППЗК. 
 

2.Организационни 

 

3.Питания 

 

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

 

1.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на обектите - публична общинска собственост , по отношение но които се 
извършват подготвителни действия във връзка с отдаването им на концесия на 
основание чл.19, ал.2 от ЗК и глава втора от ППЗК. 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи от докладната да отпаднат язовирите 
„Сираково” и „Стубеля” защото са отдадени за стопанисване от ловните дружинки за 
срок от 5 години. 
 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-2 „възд.се –8 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 270 

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗК и глава втора от ППЗК ОбС- Борован: 
1.Одобрява започването на подготвителни действия във връзка с отдаването на 
концесия на следните обекти публична общинска собственост: 
-„Гъбов дол” представляващ ПИ №000406 с площ 41.674 дка., находящ се в с.Борован 



-„Тихов лъг”, представляващ ПИ №000405 с площ 154.138 дка, находящ се в с.Борован 

-„Велчов лъг”, представляващ ПИ №000418 с площ 44.743 дка. Находящ се в с.Борован 

„Сироково”, представляващ ПИ 000091 с площ 30.505 дка., находящ се в с.Сироково. 
„Стубеля”, представляващ ПИ №000403 с площ 19.111 дка., находящ се в с.Борован. 
-„Потока”, представляващ ПИ №000398 с площ 15.899 дка., находящ се в с .Борован. 
2.Дава съгласието си Кмета на Община Борован да предприеме всички необходими 
действия на основание чл.19, ал.2 от ЗК за извършване на подготвителни действия. 
Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се -4 

 

2.Организационни 

 

-Председателя на Общински съвет – Борован запозна общинските съветници Заповед на 
Областния управител на Област Враца относно върнато Решение №265 от Протокол №33 
от проведено заседание на 26.07.2013г. 
 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи да се вземе ново решение със което да 
възложим на Кмета на Община Борован да спази чл.34 от ЗСПЗЗ и на следващото 
заседание да уведоми Общински съвет-Борован за изпълнението на решението. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 271 

 

1.Отменя свое Решение №265 от Протокол №33 от проведено заседание на ОбС на 
26.07.2013г.и приема ново решение със следния текст: 
2.Общински съвет – Борован възлага на Кмета на Общината да спази разпоредбите на 
чл.34 от ЗСПЗЗ и на следващото заседание на ОбС да уведоми изпълнено ли е 
решението. 
 

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

 

Д-р Цезар Пенчев предложи общинския съветник г-н Николай Марковски да бъде приет 
за член в постоянна комисия на ОбС – Борован 

 

Общинския съветник Георги Георгиев предложи г-н Николай Марковски да бъде приет в 
комисията по „Регионалното развитие, устройство на територията, околна среда, пътна 
и селищна мрежа,инфраструктура и безопасност на движението”. 

 

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

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи следващото заседание на ОбС да 
бъде на 05.09.2013г. 
 

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-6 „възд.се -3 

 

Не се приема предложението 

 

Общинския съветник Георги Георгиев предложи следващото заседание на ОбС да бъде 
на 13.09.2013г. от 17:30ч. 
 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се -6 

 

Приема се предложението 



 

-Заявление от Виолета Микова Желева - Управетел на ЕТ „ЕТА – Виолета Желева” 

относно разрешение за изготвяне на ПУП. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 272 

 

Във връзка с изграждането на оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на 
данни с цел подобряване на качеството на получаване на сигнали за кабелна телевизия 
и интернет на териториятя на Община Борован ОбС – Борован: 1.Разрешава изготвянето 
на ПУП – парцаларен план на мрежа на техническа инфраструктура – подземна тръбна 
мрежа за оптична свързаност на територията на с.Борован, с.Добролево, с.Сироково и 
с.Малорад Община Борован обл.Враца 

 

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

 

- Жалба от Цветан Коцов Свраковски 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 273 

 

Препраща жалбата от Цветан Коцов Свраковски по компетентност на изпълнителната 
власт. 
 

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

 

3.Питания 

 

Петър Цветковски – Какво става с почистването на гробищния парк в с.Борован? 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:30 часа Председателя на Общински съвет – 

Борован закри заседанието. 
 

 

Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
/П.Станев/ 


