ПРОТОКОЛ
№8
От заседанието на Общински съвет Борован
проведено на 18.07.2008г. в читалище „Пробуда”
с.Добролево.
На заседанието
присъстваха 13.

от

13

общински

съветници

Освен общинските съветници на заседанието
присъстваха кмета на общината Петър Цветковски, кмета
на кметство Добролево-Цветан Лилов 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

№90
Заседанието на Общински съвет да се проведи при
следния дневен ред:
1.Приемане на план за работа на Общински
съвет Борован за второто шестмесечие на 2008г.
2.Информация за приключване на учебната
година в Община Борован
3.Информация за утвърдените проекти по
оперативните програми и етапното им изпълнение.
4.Отчет за изпълнението
полугодието на 2008г.
5.Д о к л а д н и

на

Бюджета

за

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам.Кмет на Общината относно предложение за промяна
в поименния списък за капиталови разходи на Община
Борован.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно кандидатстване на
Община Борован по програма ФАР- трансгранично
сътрудничество към МРРБ.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно кандидатстване на
Община Борован с проект в Министерство на
Регионалното Развитие и Благоустройство.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно отреждане
самостоятелен имот в имот № 000707 по плана за
земеразделяне- Борован.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно разширение на
гробищните паркове в с.Борован, Малорад, Нивянин,
Добролево и Сираково.
-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на
Община Борован относно избор на Комисия по
номинациите за удостояване със званието „Почетен
гражданин на Борован” и присъждане на „Наградата
на Борован”
-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на
Община Борован относно промяна на статута на Дома за
отглеждане на деца лишени от родителски грижи
с.Борован.

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на
сграда Обществена баня – Борован
6.Организационни
7.Молби
8.Питания
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
1.Приемане на план за работа на Общински
съвет Борован за второто шестмесечие на 2008г
Златко Манчев –общински съветник предложи за
месец септември да бъде включена точка Информация за
готовността за новата учебна година.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№91
Приема плана за работа на Общински съвет през
второто шестмесечие на 2008г.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
2.Информация за приключване
година в Община Борован

на

учебната

След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№92

Приема Информацията за приключване на учебната
година в Община Борован.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
3.Информация за утвърдените проекти по
оперативните програми и етапното им изпълнение.
След направени разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№93
Приема Информацията за утвърдените проекти по
оперативните програми и тяхното етапно изпълнение.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
4.Информация по отчета за касовото изпълнение
на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове
към 30.06.2008г.
След направените разисквания
гласуване ОС взе следното:

и

с

поименно

РЕШЕНИЕ

№94
Приема информацията по отчета за касовото
изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки и
фондове към 30.06.2008г.
Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „възд.се”-1
5.Д о к л а д н и

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам.Кмет на Общината относно предложение за промяна
в поименния списък за капиталови разходи на Община
Борован.
След направените разисквания
гласуване ОС взе следното:

и

с

поименно

РЕШЕНИЕ

№95
Приема промяната на поименния списък за
капиталовите разходи за 2008г.съгласно Приложение №1
Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „възд.се”-1
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно кандидатстване на
Община Борован по програма ФАР- трансгранично
сътрудничество към МРРБ.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№96
1.Приема Община Борован да участва с
Проект „СЪВМЕСТНИ
РАБОТНИ
ПРАКТИКИ
ЗААНТИРОЗИОННО И
ЕКОЛОГИЧНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПО
БРЕГАНА РЕКА СКЪТ, ПРИТОК НА РЕКА ДУНАВ”по
Програма ФАР- Трансгранично сътрудничество към МРРБ.
2.Приема Община Борован да участва с
Проект„ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИЗЕЛЕНЧУЦИ И БИЛКИ”-

Проект „Хора за Хора” по Програма ФАР-Трансгранично
сътрудничество към МРРБ
3.Дава съгласие да бъде предоставена земеделска
земя,
собственост
на
Община
Борован-Кметство
Добролево за срок от 3години за безвъзмездно ползване
с Актове за собственост №808,809 и 810; парцели
№021019-15,390дка;
№021100810,600дка;
№020027- 34,150дка. за ползване за нуждите на
проекта и развитие на зеленчукопроизводството.

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно кандидатстване на
Община Борован с проект в Министерство на
Регионалното Развитие и Благоустройство.
След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№97
Приема Община Борован да участва с Проект
„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа
с.Малорад-І етап”в Министерството на регионалното
развитие и благоустройство.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно отреждане

самостоятелен имот в имот № 000707 по плана за
земеразделяне- Борован.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№98
1.Приема в имот №000707 в месноста Барата –
с.Борован да се обособи самостоятелен имот с площ
55дка. под нов номер при граници; от изток- борова гора;
от юг- съществуващ път; от север- масив 65; от западимот 000707.
2.Кмета на Общината да възложи чрез Общинска
служба по Земеделие гр.Бяла Слатина обособяването на
новия имот на фирмата подържаща плана за
земеразделяне – с.Борован.

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам..Кмет на Община Борован относно разширение на
гробищните паркове в с.Борован, Малорад, Нивянин,
Добролево и Сираково.
След направените разисквания ОС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№99
1.Приема да се разширят гробищните паркове в
с.Борован, Малорад,Добролево,Нивянин и Сираково
съгласно възможностите на терена.

2.След разширението същите да бъдат оградени с
колове и оградна мрежа.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на
Община Борован относно избор на Комисия по
номинациите за удостояване със званието „Почетен
гражданин на Борован” и присъждане на „Наградата
на Борован”
Общинския съветник Георги Николов изказа мнение,
че поради лични съображения е против това Ангел
Вушков да бъде включен в тази комисия.

Общинския съветник Петьо Гацински- „Против съм
Ангел Вушков, Иво Пешев и Георги Ганецовски да бъдат
включени в комисията, тъй като не живеят постоянно в
Борован”
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№100
Приема докладната записка относно избор на
комисия по Номинациите за удостояване със званието
„Почетен гражданин на Борован” и присъждане на
„Наградата на Борован”
Гласували: „за”-11съветници, „против”-1, „възд.се”-1
-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на
Община Борован относно разкриване на социална услуга
в общността-„Център за настаняване от семеен тип”
.

След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№101
1.Разкрива социална услуга в общността – „Център за
настаняване от семеен тип”,считано от 01.09.2008г., с
адрес с.Борован, ДДЛРГ „Цвятко Сълковски” ет.2 с
показатели:

-капацитет- 15деца
-издръжка – средства от бюджетния кредит за 2008 2009г., определени за издръжка на ДДЛРГ с
предварителни разчети до 5996,00лв. годишно за едно
лице.
-щатна обезпеченост- 1бр.ръководител

- 2бр.социален работник
- 1бр.педагог

- 1,5 бр.възпитател
- 0,5 бр. психолог

- 0,5 бр.медицинска сестра
2,5бр.общи/хигиенист,готвач,снабдител/

-

--------------------------------------------------------9бр.

Обща численост на персонала-

2.Определя бюджетни кредити за финансиране на
„Център за настаняване от семеен тип” по функция 5
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
546, „Домове за деца”
3.Задължава Кмета на общината, в срок до
10.09.2008г. да предложи за утвърждаване от Общински

съвет Правилник за дейността
настаняване от семеен тип”

на

„

Център

за

4.Увеличава капацитета на 65бр. от които 15 бр. в
ЦНСМ и 50бр. в ДДЛРГ.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на
сграда Обществена баня – Борован
След направените разисквания
гласуване ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ

и

с

поименно

№102

1.Приема сграда Обществена баня Борован
намираща се в кв.1, парцел І, пл.616 по плана на Борован
да се подаде на търг.

2.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе
процедурата за продажбата на сградата съгласно
Наредба №4 на Общински съвет Борован, както и да
сключи договор със спечелилите търга.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
6.О р г а н и з а ц и о н н и
Председателя
на
Общински
съвет
запозна
общинските съветници със Заповед №174/17.03.2008г. на
Областен Управител на Област Враца с, която е върнато
за ново обсъждане Решение №37 от Протокол №4 от
проведено заседание на Общински съвет Борован на

21.02.2008г.,с което е приета Наредба за оземляване на
безимотни граждани и малоимотни граждани.
След направените разисквания ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ

№103

Наредбата
за
оземляване
на
безимотни
и
малоимотни граждани приета от Общински съвет
Борован
да
бъде
коригирана
в
частта
и
относно: чл.3,ал.1,чл.12,т.1,чл.13,ал.2,т.3,
б,А,чл.18,ал.2 и чл.21,ал.3 съгласно изискванията на
Наредба на Министерски съвет за оземляване на
безимотни и малоимотни граждани.
Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма
7.М о л б и
-Молба от Петър Станев Петров относно закупуване
на част от имот в кв.21 УПИ ІІ.
След направените разисквания
гласуване ОС взе следното:
РЕШЕНИЕ

и

с

поименно

№104

1.Приема посочения имот УПИ ІІ в кв.21 да бъде
продаден на търг.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе
процедурата по продажба на имота съгласно Наредба №4
на Общински съвет Борован.

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „възд.се”няма

8.П и т а н и я
Общинския съветник Нинко Миланов отправи питане
защо не се разглежда молбата на Илиян Буковски
отклонена за това заседание.
Анка Котларова-Какви мерки
осигуряване на сигурността на хората.

се

вземат

за

Вълослав Стратев- Кога ще бъде оборудван
пенсионерския клуб с най-елементарни неща в него.Кога
ще заработи църквата в селото.
Барко Цоловски –да се асфалтира пътя към фурната.

Общинския съветник Румен Геормезовски- кога ще
бъдат поставени „полегналите полиции” пред училищата
в Борован
Общинския съветник Петьо Гацински –продадени ли
са чиновете и обзавеждането в училищата продадени на
търг.Цветан Ангелов е използвал кухнята на Патронажа
за лични услуги, платил ли си е за услугата и може ли на
следващото заседание да видя квитанцията за плащане.
След изчерпване на дневния ред в 16:00 часа
Председателя на ОС закри заседанието.

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

