
П Р О Т О К О Л 

№ 6 

  

  

   От заседанието на Общински съвет Борован проведено 
на 16.05.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани 
Иванов с.Борован. 
    На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 
11. 

    Освен общинските съветници на заседанието 
присъстваха кмета на общината Петър Цветковски, 
зам.кмета на общината инж.Димитър Димитров, 
кметовете на кметства Илия Влайчовски – Малорад, 
Цветан Димитров –Сираково и Директорите на дирекции. 

    Присъстваха и граждани от общината. 
    Заседанието откри и ръководи председателя на 
Общински съвет Александър Бецинаски. 
     След разисквания по дневния ред ОС взе следното : 

  

РЕШЕНИЕ 

№54 

  

Заседанието на ОС Борован да се проведе при 
следния дневен ред: 

  

1.Информация за състоянието и перспективите 
за развитие на образованието в Община Борован. 

  

2.Информация за готовността на 
селскостопанските производители за пролетно-

лятната кампания на територията на Община 
Борован. 

  

3.Информация за пролетното хигиенизиране на 
населените маста в Община Борован. 



4.Информация за състоянието на безработицата 
в Община Борован и мерките за нейното намаляване. 

  

5.Докладни 

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров 
Димитров зам.Кмет на Община Борован относно приемане 
Наредба за принудително изпълнение на Заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или 
части от тях по чл.196,ал.5 от ЗУТ. 
  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров 
Димитров зам.Кмет на Община Борован относно приемане 
Наредба за изграждане и опазване на зелената система 
на територията на Община Борован. 
  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров 
Димитров зам. Кмет на Община Борован относно частично 
изменение на подробния устройствен план на общински 
имот-упи І І за мотел, ресторант, озеленяване и паркинг, 
кв.21 с.Борован. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски 
Кмет на Община Борован относно закриване на „БКС-

2004”-ЕООД и създаване на ОП „Чистота”. 

  

6.Организационни 

  

         -Предложение от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован Относно именуване на 
художествената галерия в Борован. 
  

          -Програма – майски културни празници Борован, 
2008. 

  

          -Устав на регионално сдружение „ОТ ДУНАВА ДО 
БАЛКАНА” 



  

  

  

7.Молби 

  

8.Питания 

  

Гласували:”за”-11съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

1.Информация за състоянието и перспективите 
за развитие на Образованието в Община Борован. 

  

В 14:03ч. пристигнаха и общинските съветници 
Георги Кунчев и  Цветан Ангелов. 

Общинския съветник Иванка Пешковска –комисията 
по бюджета и финансите приема информацията и 
предлага да се избере комисия от трима човека,които да 
провеждат разговори с учениците за ползването на 
наркотици и тютюнопушенето. 
  

Общинския съветник Георги Николов предложи да се 
провеждат разговори и с учителите по тези проблеми. 

Общинския съветник Златко Манчев отбеляза,че 
трябва да направим всичко възможно да не се закриват 
училища в общината.Учениците трябва да знаят,че освен 
права имат и задължения.За учителите също трябва да се 
полагат постоянни грижи.Да се разговаря с деца ,които 
имат интерес към учителската професия и същите да 
бъдат подпомагани от учителите специалисти. 
          Общинския съветник Нинко Миланов постави 
въпроса дали ще може да се запази училището в 
с.Добролево,след като почти всички паралелки са 
маломерни. 
         Общинския съветник Румен Геормезовски 
отбеляза,че образованието трябва да бъде приоритет в 



работата на общинския съвет и общинската 
администрация. 
          Кмета на с.Малорад Илия Влайчовски – в селото има 
деца,които не посещават училище поради това,че нямат 
жилище където да живеят . 
          Директорката на детската градина в с.Малорад 
Поля Гарванска постави въпроса за интеграцията на 
ромските деца и подобряване на материалната база на 
детската градина. 
  

         Кмета на общината Петър Цветковски в своето 
изказване наблегна на това ,че училища и детски градини 
в общината няма да закриваме.Изискванията към 
учителите от общинската администрация ще се 
засилят.Изкаме да затворим цикъла за децата от 
Дома,като същите останат и след седем годишна възраст 
да учат в училищата в общината.Информацията според 
него е доста изчерпателна и дава отговор на много 
въпроси. 
         След направените разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

№55 

  

         Приема информацията за състоянието и 
перспективите за развитие на образованието в Община 
Борованн. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

         2.Информация за готовноста на 
селскостопанските производители за пролетно-

лятната кампания на територията на Община 
Борован. 

  



         Пешковска-бюджетната комисия приема 
информацията . 
         Геормезовски- за отдадените земи под наем да 
бъдат информирани общинските съветници за цената на 
същите. 
         След направени разисквания ОС взе следното : 

  

РЕШЕНИЕ 

№56 

         

         Приема информацията за готовността на 
селскостопанските производители за пролетно-лятната 
кампания на територията на Община Борован. 

  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

3.Информация за пролетното хигенизиране на 
населените места в Община Борован. 

  

Общинския съветник Георги Николов постави 
въпроса как ще стане извозването на покосената 
растителност. 

Кмета на Малорад Илия Влайчовски помоли да се 
изпрати фадромата за довършване работата за 
почистване на сметищата. 

След направени разисквания ОС все следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

                                                   №57 

  

         Приема информацията за хигиенизирането на 
населените места в Община Борован. 
  



Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

         4.Информация за състоянието на 
безработицата в Община Борован и мерките за 
нейното намаляване 

  

         Кмета на Малорад Илия Влайчовски в изказването си 
отбеляза,че има хора от кметството,който от доста време 
се подписват на борсата и все още на са включени в 
никаква програма. 
         Общинския съветник Георги Николов наблегна на 
това ,че не може да се разчита само на програмите ,а 
хората трябва и да произвеждат. 
         Кмета на Общината Петър Цветковски отбеляза,че в 
общината започва курс за подготовка на 
готвачи,бармани,серветьори,и мийстори в 
строителството. 
         След направените разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

№58 

  

         Приема информацията за състоянието на 
безработицата в Община Борован и мерките за нейното 
намаляване. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

    5.Докладни 

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров 
Димитров зам.Кмет на Община Борован относно приемане 
Наредба за принудително изпълнение на Заповеди за 



поправяне, заздравяване или премахване на строежи или 
части от тях по чл.196,ал.5 от ЗУТ. 
  

         След направените разисквания ОС взе следното: 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№59 

  

         Приема Наредбата за принудително изпълнение  на 
заповеди за поправяне,заздравяване или премахване на 
строежи или части от тях по чл.196,ал.5 от ЗУТ. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно приемане Наредба 
за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на Община Борован. 
  

         След направени разискваните ОС взе следното: 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№60 

  

         Приема Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Борован 
съгласно чл.62,ал.10 от ЗУТ. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

         

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров 
Димитров зам. Кмет на Община Борован относно частично 



изменение на подробния устройствен план на общински 
имот-упи І І за мотел, ресторант, озеленяване и паркинг, 
кв.21 с.Борован. 
  

         Общинския съветник Цветан Ангелов предложи да 
се направи автобусна спирка в района на този имот. 

         След направените разисквания ОС взе следното: 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№61 

  

         Дава съгласието си да се изготви частично 
изменение на подробния устройствен план на общински 
имот упи ІІ,кв.21 с.Борован при условията на 
чл.134,ал.1,т.1 и 2 и чл.134, ал 2, т.6 от ЗУТ.Задължава 
кмета на Общината да проведе процедурата по 
изготвяне,обявяване и одобряване на ПУП съгласно 
разпоредбите на ЗУТ. 
  

Гласували:”за”-12съветници,”против”-няма,”въздържали 
се”-1 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски 
Кмет на Община Борован относно закриване на „БКС-

2004”-ЕООД и създаване на ОП „Чистота”. 

  

         В изказването си инж.Димитър Димитров зам.Кмет 
на Общината предложи в структурата на предприятието 
вместо метачи-2 да бъдат записани озеленители-10. 

  

         След направените разисквания и с поименно 
гласуване ОС взе следното: 

  

  

  

  

         РЕШЕНИЕ 



     №62 

  

         1.На основание чл.54,ал.1 от ЗОС закрива „БКС” 

ЕООД Борован. 
         2.На основание чл.54,ал.1 създава общинско 
предприятие „Чистото”-Борован с предметна дейност- 

хигиенизиране, озеленяване, благоустройство и ремонт 
на обекти общинска собственост. 
         3.На основание чл.52,ал.2 от ЗОС приема Правилник 
за дейността, структурата, числения състав и 
предоставеното за управление общинско имущество на 
Общинско предприятие „Чистота”-Борован. 
  

Гласували:”за”-12съветници,”против”-1,”въздържали се”-

няма 

  

    6.Организационни 

         

         -Предложение от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован Относно именуване на 
художествената галерия в Борован на името 
на Владимир Ганецовски 

  

         Общинския съветник Георги Николов отбеляза,че 
този човек заслужава художествената галерия да носи 
неговото име. 
  

         След направените разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

 №63 

  

         Приема художествената галерия към читалище 
„цани Иванов” да се именува Художествена галерия 
„Владимир Ганецовски” 

  



Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

         -Предложение за приемане програма за майските 
културни празници. 
  

         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

 №64 

  

         Приема Програма за майските културни празници в 
община Борован 2008 

  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

         -Председателя на ОС Александър Бецински запозна 
общинските съветници с устава на Регионално 
сдружение”ОТ ДУНАВА ДО БЪЛКАНА” и предложи 
Общината да стане член на сдружението. 
  

         Общинския съветник Пешковска предложи 
представител в това сдружение да бъде инж.Димитър 
Димитров зам.Кмет на Общината. 
         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

 №65 

  

        Приема Общината да стане член на регионалното 
сдружение „ОТ ДУНАВА ДО БАЛКАНА”и неговия устав. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  



         -Председателя на ОС прочете Декларация относно 
геноцида,извършен от Османската империя и 
младотурското правителство срещу арменците и 
българите. 
  

         Общинския съветник Георги Николов предложи ОС 
да гласува за приемането на декларацията . 

         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

 №66 

  

         Подкрепя декларацията,която осъжда 
геноцида,извършен срещу българите и арменците от 
турската държава и войска . 

  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

     7.Молби 

  

         -Молба от Васил Георгиев Белниколов с която същия 
дарява 1.900дка. празно дворно място на Община 
Борован 

  

         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

                                               №67 

  

         Према молбата на Васил Георгиев Белниколов и 
предложеното дарение на 1,900 дка. празно дворно 
място в с.Борован. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  



         -Молба от Валентина Георгиева Атанасова от 
с.Добролево относно закупуване на 9 парцела в кв.111с. 
Добролево за построяване на детски увеселителен парк 

  

         След разисквания и с пойменно гласуване ОС взе 
следното : 

  

РЕШЕНИЕ 

                                               №68 

  

         Приема молбата на Валентина Атанасова за 
закупуване на посочените парцели от кв.111 и възлага на 
Кмета на Общината да отпочне процедура за продажба 
на тези имоти чрез обявяване на търг по Наредба №4 на 
Общински съвет за построяване на   детски овеселителен 
парк,басеин и обслужващи сгради. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

         -Молба от Румен Христов Андреевски от с.Борован 
относно надстрояване на магазин за хранителни стоки в 
с.Борован в квартал 1В с цел разширяване на търговския 
обект. 
  

         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

                                               №69 

  

         Приема молбата на Румен Андреевски относно 
надстрояване на магазин за хранителни стоки в квартал 
1В в с.Борован. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 



  

         -Молба от Ненко Тодоров Радински с.Малорад 
относно закупуване на общинска земя в районна на 
фурната ,която е негова собственост. 
  

         След разисквания ОС взе следното: 

  

РЕШЕНИЕ 

                                               №70 

  

         Молбата се отклонява за следващото заседание на 
ОС,като същата бъде придружена със становище на 
инж.Димитър Димитров зам.Кмет на Общината. 
  

Гласували:”за”-13съветници,”против”-няма,”въздържали 
се-няма 

  

 8.Питания 

  

         Г-н Ангел Ангелов от с.Малорад имаше питане на 
какво основание е увеличена заплатата на Кузман 
Кузманов. 
         Общинския съветник Румен Геормезовски предложи 
пред училищата да бъдат поставени „спящи полицай” 

  

         След изчерпване на дневния ред в15:46часа 
председателя на ОС закри заседанието. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      Председател: 

                                      на ОС-Борован…………… 

                                                   /Ал.Бецински/ 



  

 


