РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРОТОКОЛ
№28

ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ на 23.03.2018
година проведе двадесет и осмото си заседание.
От общо 6 члена на заседанието присъстваха 5.
Председателят на ПК – Цветан Иванов обяви, че присъства необходимия кворум членове,
в 10:30 часа откри заседанието и предложи за обсъждане проекта за дневен ред. Гласуване
на дневния ред.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.
Галина Георгиева – Председател на ОбС – Ценово, обяви, че поради промените в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската организация, на комисии и на заседания на
Общински съвет ще има аудио и видео запис, който ще се качва на интернет
страницата на Общински съвет. На днешното заседание ще има само аудио запис,
поради това, че закупуването на компютърната конфигурация за Общински съвет
трябва да бъде гласувана на заседанието на Общински съвет, което ще се проведе на
28.03.2018г.
По т.1 от дневния ред – докладна записка относно: допълнение на Списък на
служителите от общинска администрация – Ценово, имащи право на транспортни разходи
от местоживеенето до местоработата – Приложение №6 от Решение №278, взето на
заседание с Протокол №42/31.01.2018 година на Общински съвет – Ценово.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.
По т.2 от дневния ред – докладна записка относно: изменение и допълнение на
Решение №278 – Приемане на бюджета на община Ценово за 2018г. на Общински съвет –
Ценово, взето на заседание с Протокол №42/31.01.2018г.
Емил Божков – общински съветник, направи предложение да отпадне от докладната
записка основният ремонт на сграда в с. Пиперково за нуждите на мероприятия.
Гласуване на предложението.
Кворум 5: Гласували „за“ – 3, „против“ – 1, „въздържал се“ – 1.
Приема се.
Гласуване на докладната записка с направената промяна.
Кворум 5: Гласували „за“ – 4, „против“ – 1, „въздържал се“ – 0.
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Приема се.
По т.3 от дневния ред – докладна записка относно: даване на предварително съгласие
за изграждане на Мемориал на загиналите във войните за ОСВОБОЖДЕНИЕ и
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ в общински имот, УПИ IV – 196,
кв.29 по регулационния план на село Новград, общ. Ценово, обл. Русе.
Беше направена корекция в решението да отпадне думата „предварително“.
Гласуване на докладната записка с направената корекция.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.
По т.4 от дневния ред – докладна записка относно: определяне на наемната цена и
срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите, собственост на община Ценово.
Янко Янков – общински съветник, заяви, че няма да участва в обсъждането и
гласуването на докладната записка поради възникване на конфликт на интереси, Полина
Панева - общински съветник, заяви, че няма да участва в обсъждането и гласуването на
докладната записка поради възникване на конфликт на интереси и Михаил Билев общински съветник, заяви, че няма да участва в обсъждането и гласуването на
докладната записка поради възникване на конфликт на интереси.
Гласуване на докладната записка.
Кворум 5: Гласували „за“ – 0, „против“ – 2, „въздържал се“ – 0.
Не се приема.
По т.5 от дневния ред – докладна записка относно: приемане на Отчет за изпълнение на
„Програмата за опазване на околната среда“ и „Програма за управление на дейностите по
отпадъците на Община Ценово“, която е неразделна част от „Програмата за опазване на
околната среда“ за 2017г.
Беше направено предложение в правното основание да бъде чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и
чл.3, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласуване на докладната записка с направена промяна.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.
По т.6 от дневния ред – докладна записка относно: годишен доклад към 31.12.2017г. за
наблюдението на изпълнението на План за регионално развитие на Община Ценово за
периода 2014-2020 година.
Беше направено предложение в правното основание да отпадне чл.23, т.4 от ЗРР, а след
чл.91 да се добави ал.3.
Гласуване на докладната записка с направената промяна.
Кворум 5: Гласували „за“ – 3, „против“ – 1, „въздържал се“ – 1.
Приема се.
По т.7 от дневния ред – докладна записка относно: изваждане на актив в Приложение
№1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от
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17.12.2015г. между Асоциацията по ВиК – Русе /чиито член е Община Ценово/ и
оператора ВиК ООД – Русе.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.
По т.8 от дневния ред – докладна записка относно: даване на съгласие за преминаване в
управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансира от ВиК оператора през
2017г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от
17.12.2015г. между Асоциацията по ВиК – Русе /чиито член е Община Ценово/ и
оператора ВиК ООД – Русе.
Беше направено предложение основанието за внасяне на докладната записка да бъде
чл.56, ал.1, а не чл.56, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Гласуване на докладната записка с направена промяна.
Кворум 5: Гласували „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Приема се.

Протоколист:
/Марияна Матева/

Председател:
/Цветан Иванов/
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