ПРОТОКОЛ
№2
От заседанието на Общински съвет Борован,проведено на
13.12.2007г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов” с.
Борован от 14:00 часа
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха и
кмета на общината Петър Цветковски и кметовете на кметствата
Илия Влайчовски-Малорад, Цветан Лилов- Добролево, Милен
Гайдарски- Нивянин,Цветан Димитров – Сираково и Директорите на
дирекции.
Присъстваха и граждани от общината.
Заседанието се откри и ръководи от председателя на
Общинския съвет Александър Бецински.
Преди да започне разглеждането на материалите по
предварително обявения ред Председателя прочете молба от
инж.Иван Маринов Иванов за прекратяване на правомощията му
като общински съветник,поради постъпването му на работа в
общинската администрация в Борован
Молбата е с дата 30.11.2007г.
Той прочете и решение №117 от 30.11.2007г. на общинската
избирателна комисия Борован за прекратяването на правомощията
на общинския съветник Иван Иванов и на основание чл.107,ал.1 от
ЗМИ обявява за съветник поставения под №8 в листата за
съветници на П.П БСП.Пламен Христов Петров.На същия е
издадено удостоверение за избран общински съветник №16 от
30.11.2007г.След прочитане решението на ОИК-Пламен Христов
Петров положи клетва и подписа клетвен лист.
След разисквания по дневния ред ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№4
ред:

Заседанието на ОС Борован да се проведе при следния дневен

1.Приемане правилника за организацията и дейността на ОС в
община Борован,обл.Враца мандат 2007-2011г.
2.Докладни
-

Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на
Общината относно участие на община Борован с проект по
програма „Красива България”

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски относно приемане
краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ
-Докладна записка от Александър Йошков Бецински относно
определяне представител на общински съвет в общото събрание на
НСОРБ.
-Докладна записка от Васил Стефанов Петков-Директор на
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Бяла Слатина относно
създаване на Обществен Съвет.
-Докладна от Йорданка Иванова Георгиева-управител на сдружение
„Регионален фонд Света Мина” гр. Враца относно кандидатстване с
проект към МТСП за предоставяне на социални услуги.
-Докладна записка от Румен Боянкински относно поемане на
режийните разноски в домашен социален патронаж от общината.
-Докладна от Петър Цветковски кмет на община Борован относно
извършване промяна размера на бюджетните кредити с цел покупка
на 1 бр.автобус за нуждите на общината функция „Образование”
-Докладна записка от инж. Димитър Димитров заместник кмет на
община Борован относно промяна поименното разпределение на
разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
за 2007г.
Т.3 Молби
Т.4.Организационни
Т.5.Питания

Гласували: „за”-12 съветници,”против”-не ,”въздържали се”-не.
Председателя на ОС предложи да се отклони молбата на Румен
Драганински поради това, че не е посочено точно за кой парцел
става на въпрос.
Общинския съвет взе следното :
РЕШЕНИЕ
№5
Отклонява молбата на Румен Драганински.
Гласували: „за”-12съветници,”против”-не, „въздържали се”-не
1.Приемане Правилник за организацията и дейността на ОС в
Община Борован, Област Враца – мандат 2007-2011г.
Иванка Пешковска – общински съветник предложи към чл.110
когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 да се добави и т.2.
Тихомир Поповски- общински съветник предложи правилника
да се приеме по раздели.За това предложение
Гласуваха: „за”-4 съветници,”против”- 6, „въздържали се”-2
Петър Цветковски – Кмет на Общината предложи да бъде гласуван
Правилника изцяло.
Тихомир Поповски предложи групите общински съветници да
се състоят от 3 а не от 5 общински съветници.
Същото предложение направи и общинския съветник Златко
Манчев.
Иванка Пешковска – общ.съветник предложи да
придържаме към чл.36,ал.1 и 2 групите да бъдат от 5 човека.

се

Предложенията на Тихомир Поповски и Златко Манчев групите
да бъдат от 3 човека бяха подложени на гласуване.
Гласували: „за”-5 съветници,”против”-7, „въздържали се”-няма
Предложението не бе прието.
Тихомир Поповски предложи да бъде променена ал.1 от чл.57
което е техническа грешка записано е 5 дневен срок да бъде 7
дневен.
Гласували: „за”-12 съветници, „против”-не, „въздържали се”-не

Тошко Илиев-общински съветник предложи чл.100 ал.1 във
връзка с чл.99 отговора да бъде само писмен
Същото предложение направи и общинския съветник Румен
Геормезовски .
Петър Цветковски – Кмет на Общината и Цветан Лилов – кмет
на кметство Добролево пледираха за това, че отговора може да
бъде и устен и писмен, което не е нарушение на закона .
Тихомир Поповски- общ. съветник предложи към чл.84 да се
добави ал.7- копие от предходното заседание да се изпраща на
съветниците за настоящето заседание .
За това предложение гласуваха: „за”-12съветници,”против”-не,
„въздържали се”-не.
След направените предложения и разисквания ОС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№6
Приема Правилника за организацията и дейността на ОС в
Община Борован,обл.Враца- мандат 2007-2011г.
Гласували: „за”-10съветници,”против”-не, „въздържали се”-2.
2.Докладни
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски – кмет на
Общината относно участие на Община Борован с Проект по
Програма „Красива България”.
Иванка Пешковска- общ.съветник предложи да се приеме
докладната.
Тихомир Поповски пожела да се види Проекта.
Атанас Калчовски – Началник отдел „Проекти и програми към
ЕС „изясни, че все още няма работен Проект, но той ще бъде на
обща стойност 200 000 лв., от които 50% е съфинансиране от
Общината това е ремонт на централен площад Борован и
изграждане на детски площадки.
Петър Цветковски- кмет на Общината поясни, че досега
Община Борован не е ползвала средства за „Красива България”.

Тихомир Поповски попита от къде ще се вземат 100 000 лв. за
съфинансиране и предложи като т.3 към докладната да бъде
записано източници на съфинансиране на Проекта.
Петър Цветковски поясни, че ще бъде от Бюджет 2008г. и то
да бъде дописано към т.2 от докладната.
След направените
Общински взе следно :

разисквания

с

поименно

гласуване

РЕШЕНИЕ
№7
Общински съвет приема докладната записка с направените
допълнения.
Гласували: „за”-12съветници,”против”-не, „въздържали се”-не
- Докладна записка от Петър Цветковски относно приемане
краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ.
Петър Цветковски- кмет на Общината предложи да се чуе
мнението на господин Калчовски по тази програма .
Атанас Калчовски поясни, че програмата е отворена, от 2008 г.
ще има средства за този сектор и разходите, които ще бъдат
направени ще се възстановят от икономиите на гориво и ел. енергия
.
Златко Манчев – общ. съветник отправи въпрос ремонта на
училище „ Отец Паисий” влиза ли в този Проект .
Атанас Калчовски отговори, че не влиза.
След направените разисквания ОС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№8
Приема така предложената докладна относно енергийната
ефективност.
Гласували: „за”-12съветници,”против”-не, „въздържали се”-не.
-

Докладна записка от Александър Бецински относно определяне
представител на ОС в общото събрание на НСОРБ.

ОС се обедини по предложението в Сдружението на
Общините да бъде Александър Йошков Бецински – Председател на
ОС.

Тихомир Поповски- съветник предложи при невъзможност на
участие на председателя на ОС като втори човек да бъде, човек,
който е по свободен.
Александър Бецински предложи това да бъде Иванка
Пешковска.
След направените изказвания и предложения ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№9
Приема докладната записка на Александър Бецински относно
определяне представители на ОС в общото събрание на НСОРБ.
Гласували: „за”- 12, ”против”-не, ”въздържали се „- не.
- Докладна записка от Васил Стефанов Петков – директор на
дирекция „Социално подпомагане”- гр. Б.Слатина относно
създаване на Обществен съвет.
Иванка Пешковска- общ. съветник- предложи Обществения
съвет да е от 7 човека.
Други предложения нямаше.
Гласували: „за”- 12, ”против”-не, ”въздържали се „- не
Състав на Обществения съвет:
1.Асен Кискимски- Председател
2.Райна Поповска
3.Кузман Кузманов
4.Иванка Пановска
5.Илиян Найчов
6.Нина Любенова
7. Аспарух Коцев
Цветан Ангелов – общ. съветник
представител от ромската общност.

предложи

да

има

Тошко Илиев- общ. съветник зададе въпрос какъв е начина за
избор на тези хора.
Илия Влайчовски- кмет на кметство Малорад- Не знам какво се
предлага за хората от Малорад, но моля да бъда уведомяван за
тези неща.

Тошко Илиев- предложи Биляна Личкова на мястото на Кузман
Кузманов .
Тихомир Поповски предложи кметовете да уточнят кой ще
бъде в състава на избрания Обществен съвет, и допълни, че никъде
не пише, че като е изтекъл мандата на предходния кмет трябва да
се смени и Обществения съвет.
Петър Цветковски предложи да се избере този Обществен
съвет за да може да заработи .
След направените изказвания и разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№10
Приема така предложения Обществен съвет .
Гласували: „за”- 12, ”против”-не, ”въздържали се „- не
- Докладна от Йорданка Иванова Георгиева – Управител на
Сдружение регионален фонд „ Света Мина”- гр. Враца относно
кандидатстване с Проект към МТСП за предоставяне на социални
услуги.
Петър Цветковски- кмет на Общината предложи сумата от
27 000 лв. да се включи в бюджет 2008г.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№11
ОС приема докладната на Г-жа Георгиева.
Гласували: „за”-12 съветници, „против-не, „въздържали се”-не
-Докладна записка от Румен Боянкински относно поемане на
режийните разноски на Домашен социален Патронаж от общината.
Златко Манчев съветник-не трябва ли да има някаква посочена
сума?
Тихомир Поповски –трябва да защитим и тези които не се хранят
в социален патронаж.

Йордан Митев-съветник-това е само един от начините да
дотираме тези хора,ако има и други начини ще го направим.
Петър Цветковски-кмет на общината-ще търсим дарителство и
ще го намерим.
Иванка Пешковска-предлагам да подкрепим докладната.
След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№12
Приема се докладната за режийните разноски в социален
патронаж.
Гласували- „за”-11, „против”-не, „въздържали се-1.
-Докладна относно извършване промяна размера на бюджетни
кредити с цел покупка на 1 брой автобус за нуждите на общината
Функция „Образование.
Петър Цветковски-кмет на Общината обясни,че автобуса струва
30 000 лв.с ДДС от който 5 000 лв.еДДС.
Тихомир Поповски предложи да отпадне последния абзац от
докладната.
След станалите разисквания и с поименно гласуване ОС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№13
Приема докладната записка от кмета на общината за закупуване
на автобус.
Гласували- „за”-11 съветници, „против”-не, „въздържали се”-1
-Докладна записка от инж. Димитър Димитров-заместник кмет на
община Борован относно промяна поименното разпределение на

разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
за 2007г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№14
Приема внесената докладна.
Гласували „за”-12 съветници, „против”-не, „въздържали се”-не
3.Организационни
Иванка Пешковска прочете предложение за образуване на група
от общински съветници от БСП и „Зелена България” в състав от 7
общински съветници, които избират за председател на групата
Иванка Цветанова Пешковска.
Във връзка с писмо №0400-190-(189) от 3.12.2007г. на Областния
управител на обл. Враца д-р Антонио Георгиев относно определяне
представител от общински съвет Борован,който ще бъде член на
Областния съвет за развитие на Област Враца.
Иванка Пешковска направи
Александър Йошков Бецински.

предложение

това

да

бъде

След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№15
ОС приема Александър Йошков Бецински да бъде представител в
областния съвет за развитие.
Гласували: „за”-12 съветници, „против”-не, „въздържали се”-не
-Определяне състава и структурата на Постоянните комисии към
общ.съвет съгласно Правилника.
Председателя на ОС даде думата за предложения.
След направените предложения от Иванка Пешковска ОС реши:

РЕШЕНИЕ
№16
На основание чл.40.и 41,ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на ОС приема структурата на Постоянните комисии към
ОС Борован, както следва:
IКомисия по бюджета и финансите, развитие на местното
самоуправление и законност:
1.Иванка Пешковска-председател
2.Пламен Христов Петров-секретар
3.Тошко Костов Илиев-член
II Комисия по регионалното развитие :
1.Румен Христов Геормезовски- Председател
2.Тихомир Цветков Поповски- Секретар
3.Йордан Йорданов Митев- член
ІІІ Комисия по образование, здравеопазване,култура, социална
политика,спорт,туризъм и вероизповедания :
1.Златко Фердинандов Манчев- Председател
2.Нинко Петров Миланов – секретар
3.Стефан Цанов Йоловски- член
ІV Комисия по устройство на територията,околна среда,пътна и
селищна мрежа,инфраструктура и безопасност на движението:
1.Анелия Красимирова Иванова- Председател
2.Петьо Христов Гацински – секретар
3.Цветан Ангелов Димитров – член
Тихомир Поповски- общ. съветник си направи отвод от
комисията по Регионално развитие.
На следващото заседание да се попълни състава на ПК.
Гласували „за”-10 съветници, „против”-не, „въздържали се”-2

4.Питания
Имаше питане
от Димитър Братоевски – Ще има ли заплащане на членовете
на тези комисии .
от Веса Цолова – Ще настоявам да разбера ще се прави ли
пълна финансова ревизия .
След изчерпване на дневния ред Председателят закри
заседанието в 16.10 ч.

Председател:
На ОС- Борован …………...
/Ал.Бецински/

