ПРОТОКОЛ
№ 11
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
20.11.2008г. 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, зам.кмета на Общината
Димитър Димитров 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 ОС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№138
Заседанието на Общински съвет да се проведи при следния
дневен ред:
1.Информация за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия
2.Информация за административното обслужване в
Община Борован.
3.Приемане
на
Програма
за
новогодишните тържества в Общината.

коледните

и

4.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по
мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от
програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне размера на разходите за
чествания на местни празници – традиционни сборове в
селата Малорад, Нивянин, Добролево и Сираково за сметка на
собствените приходи на Община Борован
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне размерът на еднократна
парична награда за читалище “Васил Левски” с.Нивянин по
случай честване сто годишнина от основаването му на
29.11.2008г.
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров зам
Кмет на Община Бороаван относно продажба на масивна
стопанска постройка – Кравеферма в с.Нивянин
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община
Борован
относно
изграждане
на
доброволни
формирования.
-Докладна записка от Иво Пешев- Директор Дирекция
“Хуманитарни дейности” относно промяна на списъка за
компенсиране пътните разходи на пътуващите учители.
5.Организационни
6.Молби
7.Питания
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№139
Приема информацията за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия.

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за административното обслужване в
Община Борован.
Общинския съветник Петьо Гацински даде обяснение, че ще
гласува въздържал се, тъй като в нито един документ не е
разрешено да се събират такси за упражняване на някаква
дейност.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№140
Приема информацията за административното обслужване в
Община Борован.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-1
3.Приемане
на
Програма
за
новогодишните тържества в Общината.

коледните

и

След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№141
Приема се Програмата за коледните и новогодишните
тържества в Общината.
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
4.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по
мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от
програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Общинския съветник Златко Манчев – добре е да се обърне
по-голямо внимание на гробищните паркове и те наистина да
станат паркове.
Общинския съветник Цветан Ангелов- възможно ли е да се
изгради път до гробищата в с.Добролево.
След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№142
1.Дава съгласие за подготовка на заявление за подпомагане
и участие на Община Борован по мярка 322 “Обновяване и
развитие на населените места” на Програма за развитие на
селските райони 2007-2013г. с проект “Благоустрояване на
гробищни паркове в населени места на Община Борован”
2.Предвидените дейности по проект “Благоустрояване на
гробищни паркове в населени места на Община
Борован” отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на Община Борован 2007-2013г.”
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне размера на разходите за
чествания на местни празници – традиционни сборове в
селата Малорад, Нивянин, Добролево и Сираково за сметка на
собствените приходи на Община Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№143
1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, по случай чествания

на местни празници- традиционни сборове, Общински съвет
Борован определя размерът на разходите за провеждане на
културни мероприятия в селата Малорад, Нивянин, Добролево и
Сираково в лева, както следва:
-Кметство Малорад -Кметство Нивянин -

-Кметство Добролево -Кметство Сираково -

2500 лв.

2500 лв.

800 лв.

1000 лв.

2.Средствата за така определените кредити да са за сметка
на собствените приходи по бюджета на Община Борован.

3.Възлага на Кмета на Община Борован със своя заповед да
извърши промени в разходната част на бюджета на общината и
на кметствата, за отразяване на разхода от 6 800 лева в
изпълнение на т.9.6 от решение №46, Протокол №5/27.03.2008г.
на Общински съвет Борован.
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне размерът на еднократна
парична награда за читалище “Васил Левски” с.Нивянин по
случай честване сто годишнина от основаването му на
29.11.2008г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№144
1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Борован определя еднократна парична награда на Читалище
“Васил Левски” с.Нивянин в размер на 3 000 /три хиляди/ лева по
случай честване сто годишнина от основаването му на
29.11.2008г.
2.Средствата за така определения кредит да са за сметка на
собствени приходи по бюджета на Община Борован.

3.Възлага на Кмета на Община Борован със своя заповед да
извърши промени в разходната част на бюджета на общината, за
отразяване на разхода от 3 000 лева в изпълнение на т.9.6 от
Решение №46, Протокол №5/27.03.2008г. на Общински съвет
Борован.
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров зам
Кмет на Община Бороаван относно продажба на масивна
стопанска постройка – Кравеферма в с.Нивянин.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№145
1.Приема оценката 35 000лв. и дава съгласието си масивна
стопанска постройка кравеферма намираща се в имот №000040
парцел Х/десет/ по плана за земеразделяне на с.Нивянин да бъде
продадена на търг без отстъпено право на строеж.

2.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе
процедура за продажба на основание Наредба №4 на Общински
съвет, както и да сключи договор със спечелилия търга.
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община
Борован
относно
изграждане
на
доброволни
формирования.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№146
1.Да се изградят доброволни формирования за действия при
пожари, земетресения, наводнения, радиационна авария и
катастрофи в Общината както следва:
Борован –

15 човека

Малорад –

15 човека

Добролево – 10 човека
Сираково –
Нивянин –

5 човека

5 човека

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
-Докладна записка от Иво Пешев- Директор Дирекция
“Хуманитарни дейности” относно промяна на списъка за
компенсиране пътните разходи на пътуващите учители.
Общинския съветник Златко Манчев – ще гласувам
въздържал се , тъй като една част от включените в списъка
учители притежават къщи в селата и не пътуват.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№147
1.Да се извърши промяна на списъка за компенсиране на
пътните разходи на пътуващите учители, утвърден от
заседанието на ОбС от 20.03.2008г.
Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се- 1
5.О р г а н и з а ц и о н н и
Председателя на Общински съвет запозна общинските
съветници
със
Заповед №568/23.10.2008г.
на
Областния
управител на Област Враца, с която е върнато за ново обсъждане
Решение №126 от Протокол №9 от проведено заседание на
Общински съвет Борован на 19.09.2008г.
След като се запозна и с Протокол от заседание на
комисията по “Регионално развитие”проведено на 12.11.2008г.
и предложенията на комисията ОС взе с поименно гласуване взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№148

1.Отменя Решение №126 от Протокол №9 от 19.09.2008г.
2.Приема оценката от 9 400 лв. и дава съгласието си имот №
ІХ-247,кв.54 по плана на с.Нивянин да бъде продаден на търг.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажба на имота на търг на основание Наредба №4 на
Общински съвет и НТК, както и да сключи договор със спечелилия
търга.
Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма
6.М о л б и
7.П и т а н и я
Кмета на с.Малорад Илия Влайчовски предложи да се
изгради комисия, която на място да провери как работи
“Регионален фонд Свети Мина” на територията на с.Малорад, тъй
като управителя на сдружението г-жа Георгиева никога не е
извършвала проверка на назначените по тази програма.
След изчерпване на дневния ред Председателя на ОС закри
заседанието в 11:00 часа.

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

