ПРОТОКОЛ
№7
От заседанието на Общински съвет Борован
проведено на 19.06.2008г. в читалище „Просвета”
с.Малорад.
На заседанието
присъстваха 12.

от

13

общински

съветници

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 Цветан Лилов-Добролево 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
№71
Заседанието на Общински съвет да се проведи при
следния дневен ред:
1.Информация за безопасността на движението
в Община Борован
2.Общинска
стратегия
„За
равноправно
интегриране на ромите в обществения живот” в
Община Борован 2008 -2011г.

3.Информация за отдадените под наем
общински имоти и изпълнението на договорните
отношения с наемателите
4.Информация относно състояние и перспективи
на здравеопазването в Община Борован
5.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет на
Община Борован относно приемане Програма за
ограничаване на структурния дефицит на Общината
-Докладна записка от Петър Т.Цветковски кмет на
Община
Борован
относно
учредяване „Местна
инициативна група” (МИГ)
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно провеждане „Преглед на
културата на земеделието”
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован по програма за развитие на селските райони
2007 -2013г. с Проект „Рехабилитация на площади и
тротоари в Община Борован”
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован по програма за развитие на селските райони
2007 -2013г. с Проект „Реконструкция на уличното
осветление в Община Борован”

-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно учредяване на безвъзмездно
право
на
ползване
на
спортен
обект „Стадион” с.Борован
от
Обединен
спортен
клуб „ТОРПЕДО”Борован
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован с Проект „Реконструкция и модернизация на
спортен обект Стадион с Борован обл.Враца
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров
Димитров зам. кмет на Община Борован относно
кандидатстване на Община Борован пред ПУДОС за
финансиране на Проект „Реконструкция на селищна
водопроводна мрежа от о.т 199 о.т170 и по ул.”Иоцо
Горанов” с.Нивянин
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам.кмет на Община Борован относно кандидатстване на
Община Борован пред ПУДОС за финансиране на Проект
„Реконструкция на селищна водопроводна мрежа” от о.т
170 до о.т 49 и по ул.Г.С Раковски” с.Нивянин
-Докладна от Светлана Христовна Петкова
Директор на ОДК „Маша Белмустакова” с.Борован
относно промени в списъчния състав в ОДК от месец
април 2008г.
-Становище от инж.Димитър Димитров зам.кмет
на Община Борован относно Молба вх.№1728 от
13.05.2008г. от Ненко Тодоров Радински с Малорад за
закупуване на земя около фурната в селото
6.Организационни

7.Молби
8.Питания
Гласували:„за”-12съветници,„против”-няма
„въздържалисе-няма
1.Информация за безопасността на движението
в Община Борован
Общинския съветник Цветан Ангелов предложи да
се направят „полегнали” полицаи до училищата.Същото
мнение изрази и общинския съветник Тихомир Поповски,
като предложи да се направи рекламация за някой
участъци от главния път Враца-Оряхово, които са в много
лошо състояние.Да се вземат мерки за почистване на
ул.”Гео Милев”.
Кмета на Добролево Цветан Лилов обърна внимание,
че пред магазина на Галин Мицовски постоянно има
паркирани тежки автомобили, който създават проблеми
за безопасно движение .
В14:11часа пристигна и общинския съветник Румен
Геормезовски.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№72
Приема информацията за безопасността на движението с
направените допълнения и предложения
Гласували:„за”-13съветници,„против”няма,,въздържалисе-няма

2.Общинска
стратегия
„За
равноправно
интегриране на ромите в обществения живот” в
Община Борован 2008 -2011г.
Общинския съветник Цветан Ангелов предложи да се
обърне внимание на децата роми, които по-бавно
запаметяват предавания материал.Той счита също така
,че е добре да има звено,което да информира ромите за
много въпроси ,които ги засягат пряко
Кмета на Малорад Влайчовски счита,че тежкото
икономическо положение в което се намират ромите е
една от причините за тяхното интегриране.

Общинския съветник Георги Николов- ние сме
тръгнали към решаване на този много труден проблем и
тази стратегия е едно добро начало, но трябва и да бъде
и с добър край.
Главния секретар Яна Бецинска обърна внимание, че
това е стратегия и в бъдеще ще бъде сформиран съвет,
който ще подготви план за работа върху този проблем.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№73
Приема стратегията за равноправно интегриране на
ромите в обществения живот.
Гласували:„за”-13съветници,„против”няма,,въздържалисе-няма
3.Информация за отдадените под наем
общински имоти и изпълнението на договорните
отношения с наемателите.

Общинския съветник Геормезовски- да се уточнят
точно декарите, които са дадени на наемателите.
Поповски- да се актува ветеринарната лечебница,
като общинска собственост.

Кмета на Общината Петър Цветковски и зам. Кмета
инж.Димитров изясниха, че лечебницата е държавна
собственост.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№74
Приема информацията за дадените под наем
общински имоти и изпълнението на договорните
отношения с наемателите.
Гласували„за”-13съветници,„против”няма,,въздържалисе няма
4.Информация относно състояние и перспективи
на здравеопазването в Община Борован
Иванка Пешковска предложи да бъдат подновени
профилактичните прегледи в Общината
Цветан Ангелов- има ли лекари и линейки дежурни
през нощта.

Влйчовски- стаята на зъболекаря е в много лошо
състояние и е наложително да се извърши ремонт.
Кмета на Общината Петър Цветковски изясни, че ще
бъдат отделени средства за ремонт на кабинетите.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№75

Приема информацията за състояние и перспективи
на здравеопазването в Община Борован
Гласували:„за”-13съветници,„против”няма„въздържалисе”няма
5.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет на
Община Борован относно приемане Програма за
ограничаване на структурния дефицит на Общината
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№76
На основание чл.21,ал1,т.19 от ЗМСМА, Общински
съвет Борован приема Програма за ограничаване на
структурния дефицит на Община Борован към
31.12.2007г. с цел поемане на задължения от органите на
местното самоуправление за осигуряване финансовата
стабилност на Общината и за предоставяне на публични
услуги на местната общност.
Гласували:„за”-12съветници,„против”няма,„въздържали се”1
-Докладна записка от Петър Т.Цветковски кмет на
Община
Борован
относно
учредяване „Местна
инициативна група” (МИГ) за кандидатстване на
Община Борован по програма за развитие на селските
райони 2007-2013г.към министерството на земеделието и
храните

След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№77
1.Приема Община Борован да участва в МИГпублично частно партньорство, учредено и регистрирано
по закона за юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза, имащо за
цел да разработи, осигури капацитет и осъществи
стратегия за местно развитие на определена територия.
2.Партньори в МИГ:Община Борован, Община Бяла
Слатина, Община Мизия.
3.Община Борован ще се представлява в МИГ от
Кмета на Общината или упълномощено от него лице.
Гласували:„за”-13съветници,„против”-няма,,въздържали
се”-няма
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно провеждане „Преглед на
културата на земеделието
Председателя на ОС Бецински информира
Общинските съветници, че комисия от специалисти е
обходила землищата на всички кооперации и арендатори
и е направила оценка за тяхното класиране.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№78
1.Ежегодно през първата половина на месец юни
комисия назначена от кмета на Общината да извършва

преглед на културата на земеделието на територията на
Община Борован.
2.Определя награден фонд в размер на 1000 лева
(хиляда лева), който ще бъде осигурен от други дейности
от икономиката.
Гласували„за”-12съветници,„против”-няма,„въздържали
се”-1
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован по програма за развитие на селските райони
2007 -2013г. към министерството на Земеделието и
храните Наредба 322-16-01-08,мярка обновяване и
развитие на населените места .
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№79
Приема Община Борован да участва с Проект
„Рехабилитация на площади и тротоари в Община
Борован”по програма за развитие на селските райони
2007-2013г.към министерството на земеделието и
храните, Наредба 322-16-01-08, мярка обновяване и
развитие на населените места
Гласували „за”-13съветници,„против”-няма,,въздържали
се”няма
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован по програма за развитие на селските райони
2007 -2013г. към министерството на Земеделието и

храните Наредба 322-16-01-08,мярка
развитие на населените места .

обновяване

и

След направени разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№80
Приема Община Борован да участва с Проект
„Реконструкция на улично осветление в Община
Борован”по по програма за развитие на селските
райони 2007-2013г.към министерството на земеделието и
храните, Наредба 322-16-01-08, мярка обновяване и
развитие на населените места.
Гласували„за”-13съветници,„против”-няма,въздържали
се”-няма
-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно учредяване на безвъзмездно
право
на
ползване
на
спортен
обект „Стадион” с.Борован
от
Обединен
спортен
клуб „ТОРПЕДО”Борован
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№81

На основание чл.18, чл.49, ал.1,чл.50а от ЗФВС, във
връзка чл39,ал.5 от ЗОС, по реда на чл.55,ал.3,т.2 ал.5 от
Наредба №4 за РПСУРДИ на Общински съвет Борован

1.Общински съвет Борован учредява безвъзмездно
право на ползване на спортен обект Стадион,
с.Борован, Община Борован, област Враца от
Обединен спортен клуб”ТОРПЕДО” Борован
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор
за ползване на обекта за срок от десет години

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

-Докладна записка от Петър Т. Цветковски кмет
на Община Борован относно кандидатстване на Община
Борован с Проект „Реконструкция и модернизация на
спортен
обект
Стадион
с
Борован общ.Борован
,обл.Враца„
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№82
Приема Община Борован съвместно с Обединен
спортен клуб „ТОРПЕДО” Борован да участва с
Проект „Реконструкция и модернизация на спортен
обект
Стадион,
с.Борован,
Община
Борован,
Обл.Враца”по реда на Наредба №Н-1 от 08.02.2007г. за
условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на
спортни дейности.

Гласували„за”-13съветници,„против”няма,„въздържалисе”-няма
-Доклада записка от инж.Димитър Спиров Димитров
зам.Кмет на Община Борован, обл.Враца относно
кандидатстване на Община Борован пред предприятието
са управление на дейностите по опазване на околната
среда за финансиране на проекти, свързани с
изграждането на малки водоснабдителни мрежи и
съоръжения с местно значение за питейно-битово
водоснабдяване на населението.
След направените разисквания ОС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№83
Приема Кмета на Община Борован Да кандидатства
пред ПУДООС с проект Реконструкция на селищна
водопроводна мрежа от о.т199 до о.т170 и по
ул.”Йоцо Горанов” с.Нивянин общ Борован за
безвъзмездна помощ
Гласували „за”-13съветници,„против”-няма,„Въздържали
се”няма
-Доклада записка от инж.Димитър Спиров Димитров
зам.Кмет на Община Борован, обл.Враца относно
кандидатстване на Община Борован пред предприятието
са управление на дейностите по опазване на околната
среда за финансиране на проекти, свързани с
изграждането на малки водоснабдителни мрежи и
съоръжения с местно значение за питейно-битово
водоснабдяване на населението.

След разисквания ОС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№84
Приема Кмета на Община Борован Да кандидатства
пред ПУДООС с проект Реконструкция на селищна
водопроводна мрежа от о.т170 до о.т49 и по
ул.”Г.С.Раковски” с.Нивянин общ Борован за
безвъзмездна помощ
Гласували „за”-13съветници,„против”-няма,„въздържали
се”няма
-Докладна от Светлана Христовна Петкова
Директор на ОДК „Маша Белмустакова” с.Борован
относно промени в списъчния състав в ОДК от месец
април 2008г.
След разисквания ОС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№85
Приема да се извършат промени в списъчния състав
в ОДК „Маша Белмустакова”с.Борован от месец април
2008г.,като се актуализира списъка на пътуващите
учители.
Гласували „за”-12съветници,„против”-няма,„Въздържали
се”няма
Общинския съветник Румен Геормезовски не участва
в гласуването ,тъй като има роднински връзки с госпожа
Петкова
на

-Становище от инж.Димитър Димитров зам.кмет
Община Борован относно Молба вх.№1728 от

13.05.2008г. от Ненко Тодоров Радински с.Малорад за
закупуване на урегулиран поземлен имот- земя около
фурната в селото
След разисквания ОС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№86
Приема становището на инж.Димитров съгласно
което молителя трябва да заплати изготвянето на нов
ПУП,който се докладва в общински експертен съвет по
устройство на територията- Борован и новият УПИ може
да се докладва в ОС Борован за вземане на решения за
продаването на земята
Гласували „за”-13съветници,„против”-няма,„Въздържали
се”няма
6.О р г а н и з а ц и о н н и
Председателя на ОС запозна общинските съветници
със Заповед №315 от 27.05.2008г. на Областния
Управител, с която е върнато за ново обсъждане Решение
№60 от Протокол №6 от проведено заседание на ОС
Борован на 16.05.2008г. в частта му относно чл.28,от
Наредба за изграждани и опазване на зелената система
на територията на Община Борован.
След като се запозна с върнатото Решение ОС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№87
Отменя чл.28 от Наредбата за зелената система и
приема
нов чл.28(1) Не
може
да
се
променя

предназначението на съществуващите зелени площи или
на части от тях в урбанизираните територии,
реализирани
съгласно
предвижданията
на
устройствените планове
(2) Не може да се променя предназначението на
територии и поземлени имоти, предвидени в общите или
подробните устройствени планове на урбанизираните
територии за озеленени площи, които не са реализирани,
освен на части от тях за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура или на специални обекти,
свързани с отбраната и сигурността на страната.

(3) Промяната на предназначението на територии и
поземлени имоти по ал.2 се разрешава след обществено
обсъждане, проведено по реда на чл.121,ал.1, от;
1.Министерски съвет по предложение на областния
управител- за държавните имоти;

2.Общински съвет с решение, прието с мнозинство
две трети от общия брой на съветниците- в останалите
случаи.
Гласували
няма,„въздържалисе”-няма

„за”-13съветници,„против”-

Председателя на ОС запозна общинските съветници
със Заповед №316 от 27.05.2008г. с която е върнато за
ново обсъждане Решение №68 от Протокол №6 от
проведено заседание на ОС Борован на 16.05.2008г.
След като се запозна със Заповедта на Областния
Управител и с поименно гласуване ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№88

1.Отменя Решение №68 от Протокол №6 от проведено
заседание на ОС Борован на 16.05.2008г.

2.Приема точна идентификация на имотите, както
следва:
-УПИ І от кв.111по плана на с. Добролево с площ от
1575м.кв обл.Враца одобрен със заповед№820/1906г.
-УПИ ІІ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ
от1575м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.

-УПИ ІІІ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1575м.кв обл.Враца одобрен с Заповед№820/1906г.
-УПИ ІV от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1840м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.

-УПИ V от кв.111 по плана на с.Добролево с от
площ
1890 м.кв обл Враца одобрен с Заповед
№820/1906г.
-УПИ VІ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1880м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.

-УПИ VІІ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1840м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.
-УПИ VІІІ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1615м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.
-УПИ ІХ от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1890м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.

-УПИ Х от кв.111 по плана на с.Добролево с площ от
1615м.кв обл.Враца одобрен с Заповед №820/1906г.
Актовете за Общинска частна собственост са от №6
до№15

3.Възлага на Кмета на Общината да отпочне
процедура за продажба на тези имоти чрез обявяване на
търг по Наредба №4 на ОС за построяване на детски
увеселителен парк, басейн и обслужващи сгради.

Гласували
се”-няма

„за”-13съветници„против”-няма,„въздържали

7.М о л б и
-Молба от Илиян Найчов Буковски относно
закупуване на сградата на бившето ТПК-метален цех.
След разисквания направените ОС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№89
Молбата се отлага за следващото заседание и
същата да бъде придружена със становище от
инж.Димитров
Гласували:„за”-13съветници,„против”няма,„въздържалисе”няма
8.П и т а н и я
<

