
П Р О Т О К О Л 
№50 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
22.08.2014г.от 17:00ч. в ритуалната  зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 

 От заседанието отсъстваха общинските съветници Иван Костовски и 
Николай Марковски. 
  Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кметове 
на кметства – Нивянин, Добролево, Сираково. 

 Заседанието откри и ръководи  Председателят на Общински съвет-

Борован - Петър Станев. 
 

 

 След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 
№376 

 
    Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен 
ред: 
 

 1.Информация от Кмета на с.Нивянин за ситуацията в 
населеното място след станалите наводнения. 
 
 2.Организационни  
 
 3.Питания 
 

  

  Гласували:„за”-11съветници, “против”-няма  „възд.се – няма 

 

 1.Информация от Кмета на с.Нивянин за ситуацията в 
населеното място след станалите наводнения. 
 
 Милен Гайдарски – кмет на с.Нивянин – В Нивянин положението е 
трагично, наводнението беше на 01.08.2014г. а сега е 22 август.Паднали са 
28 стопански постройки и 1 къща, никой не е дошъл да помогне с 
нищо.Вече имаме уверение ,че водата е годна за пиене, иначе водата от 
БЧК се сваляше в Борован и се съхраняваше в Домашен социален 
патронаж и се караше на определени хора.Трябваше да се пръска за 
дезинфекция в селото, но не е пръскано , може да се попитат 



хората.Общински съвет взе решение за отпускане по 5000 лв. на Малорад и 
Нивянин , но не са отпуснати никакви пари. За клипчета  да се снимат 
могат да се дават по 6000 лв.а за селата няма нищо. Нещо трябва да се 
направи.Идват близки н наводнените  и се възмущават. 
 

 Петър Цветковски- общински съветник – като идваха помощите от 
вода и храна не се ли стоварваха в кметството и от там ад се раздават на 
хората ? 

 

 Милен Гайдарски – кмет на с.Нивянин – колите на патронажа ги 
караха на хората, в кметството нищо не е влизало.Два дни имаше храна и 
вода, някой от хората не бяха получили.Три години от бюджета няма 
никакви пари за Нивянин. Искат да се гласуват 96 000 лв. за язовира в 
Малорад а за хората няма нищо. 

 

 Инж.Георги Гетовски  - общински съветник – Общински съвет взе 
решение за отпускане на 5000 лв., а изпълнителната власт, че не си спазва 
задълженията е друго. 
 

 Илияна Петрова – общински съветник – деретата в Малорад са много 
мръсни  има 80 човека по временна заетост, които не са изхвърлили нито 
една хартия.При предишния кмет деретата бяха чисти. Ние кмет си 
нямаме, не си прави труда  за нищо такъв кмет не е имало до сега.Да му се 
намали заплатата на половина. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –хората назначени за охрана 
в Малорад не ходят на работа, през работно време може да бъдат засечени 
на различни места  извън селото , но не и на работните се места. От 
назначените по програма също.   
 

 Милен Гайдарски – кмет на с.Нивянин – В Нивянин има  трима 
назначени за охрана, има един Кемал, който е назначен на работа и не 
ходи, живее в София. 
 

 Петър Станев – Председател на ОбС – Борован – кмета на населеното 
място трябва да води присъствието на охраната, това че някои не ходят на 
работа си е тяхна отговорност.  
 

 Петър Цветковски- общински съветник – Предложи Общински съвет  
да даде не задоволителна оценка на Кмета на общината и неговите 
заместници, както и на кметовете на Кметства, във връзка със изпълнение 
на задълженията си  по почистване на селата наводнени на 01.08.2014г. 



 ОбС  да Възложи на бюджетната комисия за другото заседание да 
подготви докладна записка във връзка с намаляване на възнагражденията 
на кмета на общината, зам . кмет , секретар и кметове на кметства. 
 

 Петър Цветковски оттегли своето предложение. 
 

 Петьо Гацински – общински съветник – ще се прави ли нещо във 
връзка със станалите разрушения пред поликлиниката  след бедствията, 
тук е центъра на общината минават много пътуващи, взети ли са някакви 
мерки, ще се кандидатства ли по някакъв проект за това?  
 

 Петър Цветковски- общински съветник – трябваше да има 
информация писмена или устна след бедствията какви мерки са взети. 
 

 Георги Горанов – общински съветник – да се направи извънредно 
заседание и да се задължи кмета на общината да присъства. 
 

2.Организационни  
 
Председателя на ОбС прочете уведомление от Кмета на Общината за 

ползване на платен годишен отпуск от 25.08.2014г. до 29.08.2014г. 
 

 Петър Цветковски- общински съветник – до кога кмета на общината 
няма да изпълнява решения на Общински съвет? 

 На следващото заседание да се изготви отчет за изпълнение на 
решенията на ОбС. 
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 26.09.2014г. 
 

Гласували:„за”-10съветници, “против”-1  „възд.се – няма 

 
 3.Питания 
 
 Петьо Гацински – общински съветник –кога ще ми си изплатят моите  
пътните и на общинския съветник Илияна Петрова?  
 
 

 След изчерпване на дневния ред в 19:30 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 
 

       Председател: 
       На ОбС Борован………………. 
                    /П.Станев/  



 

 

    

 

 

 


