ПРОТОКОЛ
№3
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на
22.01.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов”с.
Борован.
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 10.

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
кмета на общината Петър Цветковски, зам.кмета на общината
инж.Димитър Димитров, кметовете на кметства Илия ВлайчовскиМалорад, Цветан Лилов – Добролево,Милен Гайдарски –Нивянин,
Цветан Димитров- Сираково и Директорите на дирекции.
Присъстваха и граждани от общината.
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински
съвет Александър Бецински.
След разисквания по дневния ред ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№17
Заседанието на ОС Борован да се проведе при следния дневен
ред:
1.Приемане структурата на Община Борован
2.Информация за есенно- зимното поддържане на пътната
мрежа в Община Борован
3.Приемане Наредба за символиката на Борован

4.Приемане план за работа на Общинския съвет за първото
шестмесечие.
5.Докладни
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски относно
избиране на представител на Общината в общото събрание на
Дружество ВиК- ООД- гр.Враца.

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски кмет на
Общината относно допълване Общинския план за развитие 20072013г. с мярка 3.9 съгласно приложение 1.

-Докладна записка от Цветан Монов Лилов – кмет на
с.Добролево, относно демонтиране на отоплителната система в
мазето на кметството.
-Становище от инж.Димитър Спиров Димитров – зам. Кмет на
Общината относно отдаване под наем на училище „ Христо
Ботев”.
6.Молби
7.Организационни.
8.Питания.
В 14:10 пристигнаха и общинските съветници Петьо Гацински и
Тихомир Поповски.
1. Приемане структурата на Община Борован.
Общинския съветник Златко Манчев зададе въпрос с какви хора
са попълнени съответните дирекции и отдели.
На този въпрос отговори кмета на общината Петър Цветковски.
След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№18
Приема се структурата на община Борован.
Гласували: „за”-10 съветници,”против”-няма,”въздържали се”-2
2.Информация за есенно –зимното подържане на пътната
мрежа в Община Борован

Общинския съветник Златко Манчев зададе въпрос,колко
струва почистването на пътищата в общината до момента.
Кмета на общината Петър Цветковски отговори, че за целта са
ангажирани 6 фирми на които до момента са изплатени 6 хиляди
лева.
Общинския съветник Тихомир Поповски напомни, че с
предимство би трябвало да се почистват пътищата до помпените
станции.

Общинския съветник Йордан Митев зададе въпрос,
предишното ръководство опесъчавало ли е пътищата през
миналата зима и къде е използван пясъка който е бил доставен.
След станалите разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№19
Приема информацията за есенно- зимното подържане на
пътната мрежа.
Гласували: „за”-10 съветници,”против”-няма,”въздържали се”-2
3.Приемане Наредба за символиката на Борован.

След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№20
ОС приема Наредбата за символиката на Борован.
Гласували:”за”-13
няма

съветници,”против”-няма,”въздържали

се”-

4.Приемане план за работа на ОС за първото шестмесечие.
Общинския съветник Румен Геормезовски зададе въпрос,
възможно ли е в една от следващите сесии да се разгледа
общински пран за регионално развитие.
В 14:20 пристигна и общинския съветник Цветан Ангелов.
След станалите разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ
№21
Приема предложения план за работа на ОС.
Гласували:”за”-13,”против”-няма,”въздържали се”-няма
5.Докладни

-Докладна записка от кмета на общината Петър Цветковски
относно избиране на представител на Общината в общото
събрание на ВиК- ООД гр.Враца.
Кмета на общината Петър Цветковски се мотивира защо
инж. Димитър Димитров трябва да е представител в общото
събрание.

Общинския
съветник
Петьо
Гацински
предложи
представител да бъде общинския съветник Цветан Димитров.
Това предложение бе подложено на гласуване.

Гласували:”за”-1съветник,”против”-8,”въздържали се”- 4
Предложението не бе прието
След станалите разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№22
Приема се предложението представител на общината в
общото събрание на дружество ВиК да бъде инж.Димитър
Димитров.
Гласували:”за”-11съветници,”против”-няма,”въздържали се”-2
-

Докладна записка от кмета на общината Петър Цветковски
относно допълване на Общинския план за развитие 20072013г.с мярка 3.9 от приложение 1

След направените разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ
№23
Приема докладната записка от кмета на общината относно
допълване на Общинския план за развитие.
Гласували:”за”-13,”против”-няма,”въздържали се”-няма

-

Докладна записка от Цветан Монов Лилов кмет на
с.Добролево относно демонтиране на парните котли и
отоплителната система в мазето на кметството.
Общинския съветник Петьо Гацински предложи след
демонтажа, на заседание на ОС да се докладва килограмите
и цената на което е продадено отпадъчното желязо.
Общинския съветник Иванка Пешковска предложи във
връзка с тази докладна да бъде приета и т.2 от решението
със следния текст:
-ОС Борован упълномощава кмета на община Борован
съгласно чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество на територията на
Общината, съгласно наредба №4 и други нормативни актове
на община Борован.
След станалите разисквания и с поименно гласуване ОС
прие следното:

РЕШЕНИЕ
№24

т.1 Приема докладната записка на кмета на с.Добролево
Цветан Лилов за демонтаж на парната инсталация в мазето
на кметството.
Гласували:-„за”-13съветници, ”против”-няма, ”въздържали
се.”-няма
т.2 Приема предложението на общинския съветник Иванка
Пешковска с което ОС на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА
упълномощава кмета на Общината да придобива, управлява и се
разпорежда с общинско имущество на територията на Общината
съгласно Наредба №4 на Общински съвет и Закона за общинската
собственост, като за всяко свое действие по придобиване,
управление и разпореждане с частна общинска собственост,
кмета се отчита на следващото заседание на Общински съвет.
Гласували:”за”-7съветници,”против”-1,”въздържали се”-5

6.Молби
-Молба от Иван Димитров Костовски за ползване под наем на
училище „Христо Ботев”с.Борован.

Молбата беше отклонена тъй като кореспондира с Решение
№24.

РЕШЕНИЕ
№25
Молбата се отклонява.
Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”възд.”-няма
7.Организационни
-Предложение от общинския съветник Иванка Пешковскапредседател на комисията по бюджета, относно определяне
възнаграждението на Председателя на ОС Борован.
След разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№26
Приема възнаграждението на Председателя на ОС да бъде
50% от възнаграждението на кмета на Общината.
Гласували:”за”-12съветници,”против”-няма,”въздържали се”-1
-Предложение на общинския съветник Иванка Пешковскапредседател на комисията по бюджета относно определяне
възнаграждението на общинските съветници.
След разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№27
Приема възнаграждението на общинските съветници да бъде
50% от средната брутна заплата в Общинска администрация за
последния месец от предходното тримесечие.
Гласували:”за”-12съветници,”против”-няма,”въздържали се-1

-Предложение за попълване състава на комисията по регионално
развитие.
Общинския съветник Румен Геормезовски предложи за
секретар на комисията да бъде избран Цветан Ангелов
След разисквания комисията прие следното:

РЕШЕНИЕ
№28
Приема общинския съветник Цветан Ангелов да бъде избран за
секретар на комисията.
Гласували:”за”-11съветници,”против”-няма,”въздържали се”-2
-Във връзка със заповед №1/от 2.01.2008г. на Областния
управител на обл.Враца с,която се връща Решение №6 от
Протокол №2/13.12.2007г.ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№29
Променя Решение №6 от Протокол №2 в частта му относно
чл.5,ал1,т.22 и 23, чл.23,ал.1 и чл.109,ал.1 от Правилника,като
съгласно ЗМСМА става 6 месеца.
Гласували:”за”13съветници,”против”-няма,”въздържали се-няма
8.Питания
Цветан Митев от Малорад- във връзка с интеграция на
ромите имаше решение за назначаване на служител които да
води тази дейност.
Кмета Петър Цветковски отговори,че не е предвидено да
има отдел интеграция на ромите ,и в момента има човек,който се
занимава с тези въпроси.

Цветан Лилов- кмет на Добролево- интересува се как са
раздадени средствата гласувани от ОС и трябваше да бъдат
раздадени на болни деца и такива които тръгват на училище.

Веса Цолова- интересува се защо е този погром в сградата
на социален Патронаж,(изпочупени мебели, разбит и изпогорен
паркет) и кой е виновен за това нещо.

Председателя на ОС прочете молба от Пламен Христов
Петровза прекратяване на правомощията му като общински
съветник , поради постъпване на работа в общинска
администрация.
В 15:05 председателя на ОС закри заседанието.

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

