З а п и с н и к
Од триесетичетвртата седница на Советот на општина
Босилово.одржана на ден 25.11.2011 година.со почеток во 12,45 часот.
Присутни:Сите 15 членови на Советот на општина Босилово.
Н.Милчев:На почетокот на денешната седница предлагам точките 3 и 4 од
дневниот ред да бидат изземени од дневниот ред и јас предлагам дневен ред од
вкупно 5 точки.
Предлогот на претседателот на Советот.дневниот ред да биде со 5 точки
.Советот едногласно го усвои со 15 гласа „за".

3.Разгледување на барањето на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања
Банско за донација на финансиски средства.
Без расправа по првата точка на дневниот ред.Советот.го прифати предлогот
на претседателот на Советот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања
Банско.да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
денари.,едногласно со 15 гласа „за".
4.Разгледување на молбата на лицето Илинка Тасова од с.Босилово за
финансиски средства за изведување на оперативен зафат во Р.Грција.
И по оваа барање.Советот.едногласно со 15 гласа „за" го прифати предлогот на
претседателот на Советот на лицето Илинка Тасова од с.Босилово да и се
доделат финансиски средства за изведување на оперативен зафат во р.Грција,
во износ од 60.000 денари.
2.Предлог-одлука за расчистување на домот на културата во с.Турново и за
продажба на распаднатиот ситен инвентар во самиот Дом.
Љ.Атанасов:Да не излезе дека седницата ќе биде пократка од подготовките за
истатајас ќе кажам неколку збора во врска со оваа предлог-одлука и ќе кажам
дека ние тука треба да формираме комисија која ќе треба да ја утврди
фактичката состојба на Домот на културата во Турново и таа да биде составена
од двајцата советници од Турново и од родители на тие деца од Турново и да се
види каква е таму состојбата и да предложи мерки за средување на состојбата
во тој Дом.

Г.Пецев:Во ред нека биде точката така како што е формулирана.но како што се
договоривме најпрво треба да се формира Комисијата во која покрај двајцата
советници од Турново ќе влезат и родителите на учениците и таа Комисија ќе
има за задача да излезе на терен и да ја утврди фактичката состојба и да даде
извештај на Советот и врз основа на тој извештај ние ќе видиме дали ќе
продаваме инвентар или не и што понатаму ќе преземаме.
О.Стоилкова:Јас сакам да дадам придонес кон оваа точка во еден нејзин
дел,бидејќи како Совет исто таква одлука донесовме и пред 5 или 6 месеци за
Домот на културата во с.Иловица.а од тоа дали е реализирана оваа одлука
сеуште немаме информација.или пак јас не знам дали е срушен Домот во
Иловица.Значи,покрај носењето на ваква една одлука и формирање на
Комисијата.јас предлагам како заклучок на оваа одлука да биде и временската
рамка во која треба да ни се достави извештај од оваа комисија до каде е
работата.бидејќи можеби ќе се јави и потреба од носење на друга одлука за да
се оствари определената цел.
Љ:Атанасов:Јас сум малку збунет и ако се гледа од насловот на оваа точка на
дневниот ред треба ние да формираме Комисија од двајцата членови на
Советот од Турново и родителите на децата кои имаат деца во основното
училиште во Турново која понатаму ќе си направи календар на активности и
ќе излезе на лице место и ќе направи записник,пописна листа на инвентарот и
врз основа на тоа таа ќе изготви и извештај од кој ќе може подетално да се
види во каква состојба е тој инвентар и дали е за продажба или не.
О.СтоилковаЈас мислам дека работата полека се разводнува и дека треба да се
размисли и да се реши таа на поедноставен начин.бидејќи од начинот на кој се
презентира целата оваа работа ми се чини дека градоначалникот заедно со
советничкта група на ВМРО-ДПМНЕ целосно ја има разработено оваа тема и
дека ги знае децата за кои се сомневаме дека го имаат сокршено и
расродадено инвентарот во Домот на културата во Турново и еве дајте ги
предлозите на родителите на тие деца за составот на оваа комисија и нив ќе ги
изгласаме и од утре да почнат да работат.во спрохивно нив треба да ги
прашаме кој ќе сака.кој не да влезат во нејзин состав и така целата работа ќе се
одолговлечи.
Д.ИвановЈас ќе кажам дека советничката група на ВМРО-ДПМНЕ нема
разработено никаква стартегија по однос на оваа точка на дневниот ред,туку
дека заедно со градоначалникот размислуваше за составот на комисијата и јас
како и советникот Горан ги имаме слушнато имињата на тие деца кои се
видени како провалуваат во просториите на Домот во Турново.тоа секој го знае
во Турново и треба само да се кажат имињата на нивните родители.без нешто
да им се земе за одговорност за поведението на нивните деца.
Р.Митров:Во однос на искажувањето на советничката Олга.јас ќе кажам дека
кога стануваше збор за носењето на одлуката за Домот во Иловица,јас дадов
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подршка тој да се руши и мислам дека ова со Домот во Турново е далеку
помала и полесна работа и само треба советниците од Турново да покажат
малку повеќе храброст и одговорност.
Д.Иванов:Како што беше споменато и на координацијата нема да се оди до
полицијата ,туку ќе се разговара само со родителите на тие деца и секој од нас
зане каква е состојбата со Домот на културата во с.Турново.секој советник што
склучил брак во Турново ја има видено таму каква е ситуацијата и како што
претходно беше споменато ние треба да дадеме со Горан предлози на двајца
родители и мој предлог е тие да бидат :Васе Василев и Ангелов Никола.
Љ.Атанасов:На самиот крај од расправаха по оваа точка би сакал да дадам
еден мој предлог.а тоа е она што ќе биде предочено на Комисијата било во
форма на извештај или на некакво соопштение да биде кажано и пред
училиштето за да можат учениците да се запознаат со тоа дека штетата што е
направена на овој инвентар е толку минорна која може да се намени за набавка
на хигиенски средства или други помагала и дека тоа треба да извлечат поука
од целата таа работа.
Г.Пецев:Јас ја подржав оваа иницијатива уште од самиот старт и мислам дека
тука треба да се даде едно подобро образложение зошто е тоа така со Домот на
културата во Турново кое од убаво се претвори во грдо место во центарот на
нашето населено место и убаво беше се додека јас бев на чело на Советот на
месната самоуправа имаше некаков ред.Но со тек на време месната
самоуправа ги изгуби сите ингеренции и тогаш некој им дозволи на децата да
постават таму табла за пинг-понг и други нешта и оттогаш се појавија
проблемите и сега таму е тотален крш и по мое мислење таа комисијат треба да
биде составена од нас советниците од Турново.градоначалникоти еден
вработен во општинската администација и не треба тука да ги вовлекуваме и
самите родители иако сите ние знаеме чии деца таму прават хаос во Домот и
она што треба да го подготвиме како документ ќе го доставиме до Советот и
потоа ќе видиме што ќе направиме на тој план.
Љ.Колев:Еве гледам дека тежиштето на дискусијата се изместува од она што
беше договарано,па затоа јас предлагам во оваа комисија за влезат
претставници од општинската администрација и двајцата советници од
Турново или пак сите да бидат од редовите на советниците и ако сакаш некоја
работа да ја разводниш тогаш формирај комисија и проблемот со гаранција
нема да биде решен.
Д.Крстев:Бидејќи по оваа точка на дневниот ред беше споменато и
образованието.јас ќе кажам дека во секое училиште има Совет на родители.па
управен одбор.родителски Совет од прво до девето одделение.па затоа јас
предлагам во таа комисија да влезат луѓе од овие родителски активи и
работата ќе биде завршена.

Потоа,Советот,едногласно со 14 гласа „за"го прифати предлогот за формирање
на Комисија за утврдување на фактичката состојба на Домот на културата во
с.Турново.во состав:Димитар Иванов.Горанчо Пецев.Василев Васе.Ангелов
Никола,Мелев ДинчоДнгелов Борчо и Ване Димитриев.
1.Предлог-одлука за долгорочно домашно задолжување на општина
Босилово за проектот„Изградба на мост на река Водочница"на локалниот
патен правец Моноспитово-Банско.
Љ.Колев:Согласно Законот за финансирање на ЕЛС.еден од начините за
финансирање на општините е и долгорочното задолжување и ние овој
инструмент за финасирање на општината го искористуваме за прв пат и тоа е
задолжување преку Министерството за финансии кај ЕБОР и Светската банка
во висина од 135.353 евра или 8.385.735 денари ,со рок на отплата 10 години и
грејс период од 3 години.со месечна каматна стапка од 2%.Кредитот е наменет
за изградба на мостот на река Водочница на локалниот патен правец
Моноспитово-Банско и заедно со проектот за изградба на локалниот пат
заедно со општина Струмица,преку фондовите на Југоисточниот плански
регион ќе го завршиме овој проект на барање на жителите на
с.Моноспитово,кои имаат од другата страна на реката околу 727 ха земјоделски
површини и со изградбата на овој патен правец ќе се направи пристап и до
стопанската зона во с.Моноспитово која очекуваме за заживее за едно 2,3 или 4
години.Зошто се прашувате се одлучивме на ваков чекор?Според показателите
за бонитетот на Буџетот на општина Босилово нашиот Буџет може да издржи
задолжување од 426.000 евра и тоа максимум од 30% од тековно -оперативниот
Буџет и тоа нема да претставува поголем товар за Буџетот на општина
Босилово во наредните 10 години.
Ж.Гуцевски:Правото да се јавам за збор по оваа точка на дневен ред е од
причини што на минатата седница на Советот на општина Босилово имавме
ребаланс на Буџетот за 2011 година и капиталните инвестиции од 7.300.000
денари ги скративме и сега одиме на задолжување на општина Босилово во
наредните 10 години.со грејс период од три години.значи дека тој кредит ќе се
исплаќа 7 години и минимум ќе треба да се дава по 20.000 годишно и тој кредит
да биде без каматаЈас се прашувам зошто државата не ни ги дава тие средства
кои треба да ни ги даде.ако се има в предвид дека градоначалникот е од
редовите на владеачката партија.туку се задолжува општина Босилово на
краткорочен период од 10 години.кога тој мост може да го направи од
централниот Буџет.кој ќе трае можеби и 1000 години.а не да прави само
споменици во Скопје и што ли уште не.Да не ме сфатат погрешно колегите од
Моноспитово.јас не сум против тоа да се направи срушениот мост на река
Водочница.туку сум против начинот на кој тоја мост ќе се гради.со

задолжување на општина Босилово,кое ќе падне на терет на граѓаните кои и го
полнат Буџетот на општина Босилово и затоа ќе гласам воздржано по оваа
предлог-одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Босилово.
Г.Пецев:Јас ќе бидам пократок во мојата дискусија.бидејќи колегата Жанко
доволно кажа на таа тема.туку во оваа прилика сакам да Be потсетам на
зборовите на градоначалникот искажани од оваа говорница дека тој нема да ја
задолжувал општина Босилово во неговиот мандат.искажани во повеќе
наврати и кога падна мостот исто ќе ве потсетам дека ние усвоивме елаборат
за штетата.врз основа на кој елаборат од државата беа добиени колу 20.000
евра и јас се прашувам каде отидоа тие пари и дали беа недоволни за тој
мост.штом сега се прави овој потег со задолжување на општина Босилово и
затоа ќе бидат воздржан по оваа предлог-одлука.
Љ.Колев:Кога имав дискусија по претходната точка на дневниот ред јас реков
дека понекогаш треба да се има храброст при носењето на одредени одлуки и
тоа сега пак го повторувам и во однос на констатацијата на советникот Жанко
дека не добиваме ништо од централниот Буџет.ќе му одговорам дека е доволно
да ја погледне завршната сметка за 2009,2010 и оваа година кога ќе се усвојува
па да види колку ни дала државата во овој период,преку разни програми
проекти или слично.Ние ги следиме стапките на меѓународните финансиски
институции и на Министерството за финасии кои препорачуаваат аплицирање
за меки кредитни линии и тоа се прави насекаде во светот и ако добро знаеш
да работиш не би требало да им апроблем со враќањето не на тие 136.000
туку,на максималните 426.000 евра за кој износ можеме да се задолжиме по тој
основ.Вие мислите дека тие средств a се даваат лесно и дека никој не води
контрола над тоаЈас ќе ви кажам дека Министерството за финасии води
постојана контрола над ликвидноста на сите буџетски корисници и тие ни
даваат вакви препораки и јас Ви гарантирам дека кој и да дојде градоначалник
по мене нема да има никакви тешкотии да го враќа овој кредит.само ако знае
добро да работи и во однос на парите што се добија по тој елабората кој Вие
овде го усвоивте.во него имавме неколку мерки кои ги наведовме за да се
санира штетата и една од нив беше да се напарави дрвениот мост и да се
исчистат каналите и да се направат сливници и дел од тие средства е
искористено.а дел сеуште стојат и тие ќе се искористат за решавање на некои
проблеми околу регулирање на водите во с.Моноспитово за што всушност и беа
наменети.
О.Стоилкова:Јас внимателно го слушав излагањето на градоначалникот и
можам да кажам дека тој во своето излагање беше доста контрадикторен и
дека ги има променето своите ставови.не знам од кои причини дали од
економски или пак од тоа што се ближи предизборна година и се заземаат
некои позиции во нивен пресрет.Кога градоначалникот ги образложи
причините за тоа задолжување јас ќе кажам дека тоа не е негов став и дека

или бил приморан на вакво нешто или пак не се покажал како добар
послушник на Груевски.штом не може да издејствува една капитална
инвестиција од Републичкиот Буџет која изнесува само 136.000 евра,и тие
средства се ништо во споредба со средствата предвидени во Буџетот за 2012
година.кој тежи 2,7 милијарди евра.Овие средства од само 100.000 евра
Владата ги троши на една репрезантација или за само три жални врби во
Скопје и само во Скопје ,а да не ја споменувам галеријата порачена за
градоначалникот на општина Центар која чини 1.000.000 денари и така работат
одговорно и чесно луѓе од владејачката партијадои не се задолжуваат.не
трошат пари за непотребни работи и кои освен споменици не прават ништо
друго.Ти.градоначалниче не спагаш таму ,не е тоа твој ментален склоп и затоа
врати го овој кредит и ако има кондиција Буџетот на општина Босилово овој
кредит може да се зема на две ,а не на десет години кој ќе мора да го враќаат
наредните два градоначалници после тебе и зошто да се прави тоа кога може
да се задолжиме на две години и во 2012 година да се вратат 6.000.000 ,а во 2013
кога е изборна година 3.000.000 денари кога е и изборна година и тогаш твојот
втор мандат ќе биде загарантиран.Слободно можам да кажам дека по три
години локална власт на ВМРО-ДПМНЕ општина Босилово има добиено за
капитални инвестиции 0 денари од централната власт и ако ми реплицираш
градоначалниче сигурно ќе ја спомнеш нафтата за ископ на каналите минатата
и оваа година.но јас ќе кажам дека тоа се минимални средства кои може
државата да ги даде за еден капитален објект.а ние понатаму да се
задолжуваме за водовод или канализација кои се многу поскапи инвестиции и
за кои ќе треба сигурно такви задолжувања.Тие средства можат да се добијат
и од грантови од странски донатори.само треба да се изгработи квалитетен
проект и да се платат домашни или странски консултантски куќи и така
сигурно ќе се добијат такви средства.Кога може општина Струмица која
располага со многу повеќе средства, да добие грантови од 585.000 евра со кои
се реконструираа три училишта во Струмица.зошто нашата општина да не
добие такви грантови и јас сум убедена дека тој е подобар начин на добивање
на вакви средства,отколку начинот кој ни се нуди преку десетгодишно
задолжување на општина Босилово.Ако може општината да враќа 9.750.000
денари годишно нели е апсурд да се задолжуваме за 8.385.000 денари и тоа на
десет години.Тоа не го оправдувам и го повикувам градоначалникот да се
повлече од овој предлог и да најде некој друг начин да обезбеди вакви средства
за мостот во Моноспитово.бидејќи за тоа има и знаење и способност.а не се
задолжување на општината во наредниот десетгодиешен период.
Р.Митров:Јас ја слушав внимателно дискусијата на советничката Олга и
стварно не можам да сфатам какви луѓе сте Вие од Моноспитово.кои одбивате
пари кои Ви се нудат.Нас во Иловица не не интересира од каде се тие пари само
нешто да се направи.а во Моноспитово се направи и школо и патот ќе се прави

заедно со задолжувањето за мостот.плус 430.000 евра што се предвидени за
новиот водовод во Моноспитово и пак не сте задоволни.Ако сте сите од
Моноспитово такви какви што сте ич да не сте и камо овие средства да се
наменат за Иловица.а не за Моноспитово.бидејќи ние знаеме нешто да
цениме.Или 130.000 евра долг кој го остави претходниот градоначалник Ѓорги
Манушев.што требаше потоа да се враќа цела година.тоа никако не го
спомнувате.
О.Стоилкова:Јас во мојата претходна дискусија најмалку мислев на Вас и нема
потреба да го браните градоначалнико.тој има доволен капацитет и сам да се
одбрани.А што се однесува до наводниот долг на претходниот
грдаоначалник.јас сум кажала а и пак ќе повторам дека Ѓорги Манушев не
можел да направи таков долг.бидејќи општина Босилово имаше помалку
средства на располагање отколку што располага сега и дека тој беше пилот кој
ги постави темелите на новата поставеност на општинската
администација.помеѓу другото и заедничките служби и тој требало да ги ужива
во благодетите во вториот мандат и кој градоначалник би се кандидирал само
за еден мандат и секој прави се што е во негова моќ да остане на тоа
место.Работа на градоначалникот е да оди и да собира пари и да менаџира со
тие пари.бидејќи е за тоа избран и јас сум цврсто убедена дека нашиот
градоначалник има сили и капацитет за такво нешто.само треба Вие да го
ослободите од политичкиот притисок и да му направите добра услуга.бидејќи
со таков проект милион посто го победуваме на избори.
Р.Митров:Заедничките служби се пропаднат проект.тие се формирале само
заради вработување и како можеш да кажеш дека имало тогаш помал
Буџет.кога последната година од мандатот на Ѓ орге Манушев имало за
патишта и улици 5.000.000 денари,а оваа година добивме само 3.000.000
денари.значи и тогаш имало средства и како нема капитални инвестиции во
општина Босилово последите години:патот Радово-Старо
Балдовци,Моноспитово-Банско,игралиштето во Секирник,спортската сала во
Иловица со чии средства се направија тие капитални објекти.И на крај за
изборите не се секирајте ,ние веќе имаме разработено план и стратегија и
знаеме кој кандидат ќе го избереме.
Н.Михаилов:Кога се зборува само за Моноспитово можеби советникот Ристо
Митров има право кога вели дека се инвестира само во Монопситово и тоа во
школо ,канали и друго и сега кога се носи оваа одлука за долгорочно
задолжување со тие средства да се изгради нашиот дел од патот МоноспитовоБанско и до 426.000 евра да се задолжиме за реконструкција на водоводот во
Иловица.со што ќе го решиме најголемиот проблем на ова населено место, a
мостот нека почека на некое подобро време.
Д.Иванов:Јас ќе се задржам на еден термин кој многу често се употребува од
оваа говорницаа тоа е терминот централна власт.партија и јас би апелирам да

ја оставиме и централната власт и партијата на страна и да зборуваме за
нашите проблеми.а тие горе нека ги решаваат нивните проблеми.за кои се
повикани да ги решаваат.
О.Стоилкова:Ако тебе не те интересира што прави централната властугоа мене
ме интересира и тоа како.бидејќи за три жални врби беа дадени 60-70.000
евра,а да не се сака да се дадат 100.000 евра за изгадба на мост.тоа ме
интересира и ние само бараме и го поттикнуваме градоначалникот да бара
пари за она што му е потребно на нашето население.Дали ви е познато дека за
рурален развој оваа година има предвидено 500.000.000 денари.а претходната
380.000.000 денари и дали некој знае кој ги добива тие пари и што може да се
направи со нив или само се задолжуваме кај ММФ за 220.000.000 евра за да ги
добиеме изборите.а потоа кој ќе ги враќа тие пари, се разбира нашите
поколенија и затоа многу ме интересира што прави централната власт.
Љ.Колев:Причините за земање на кредитот детално ги образложив
претходно.сега само сакам да се надоврзам на искажувањето на
советнилчката Олга дека центарлната власт нема ништо вложено во општина
Босилово и јас веднаш ќе кажам дека оваа 2011 година во однос на 2010
капиталните инвестиции се зголемени за 70 % и тоа одговорно го тврдам и
дали се 136.000 или 426.000 евра тоа на крај и не е битно.битно е општината да
почне да го практикува овој нов конвенционален начин на финансирање кои го
препорачуваат и меѓународните финасиски институции и кој се практикува
насекаде во светот и во однос на тоа дека има грантови на кои можеме да се
обратиме.јас веднаш ќе кажам дека грантови се доделуваат за проекти од
областа на животната средина.социјалната заштита и образованието и некои
од нив имаме и кориистено .додека за вакви проекти нема вакви
грантови.Дали мостот ќе чини 60.000 или повеќе илјади евра.тоа ќе се види на
крајот.бидејќи ќе има тендерска постапка која ќе ја спроведе Светка банка и
тие туку така не ги даваат средствата,туку ќе биде избран оној кој ќе понуди
најдобри услови и не треба да се сомневате дека парите ќе одат на друго место
кај што не треба да одат.И во одмнс на тоа како работел мојот претходник.за
тоа имавме и посебна седница на Советот и мене не ме интересира што прават
моите колеги во:Струмица,Куманово или во Прилеп и мене ме интересира да
почнеме и да завршиме еден проект и да одиме на нов проект и тоа е мојот
начин на работа од кој нема да отстапувам.
Љ.Атанасов:Дискусијата по оваа точка на дневниот ред ни покажува дека се
појавува нов пристап во финансирањето на општината и тој пристап ние ќе
треба понатаму да го користеме и тоа е нешто ново кое се практикува во светот
и треба на тоа да се навикнуваме и секој во новите општествени услови и
односи треба да биде свесен за тоа.А за да се изгради некој објект потребни се
три нешта:проблем,желба и пари.Проблем имамедоа е мостот кој го
нема,желба имаме и пари треба да обезбедиме и тие средства се многу малку

во споредба co финансиската моќ на општината и таа привилегија да се
задолжуваат ја немат сите општини.бидејќи сите општини не се покажале
како ликвидни.
О.Стоилкова:Значи тоа е причината зошто тендерската постапка ќе ја
спроведува Министерството за финансии.токму затоа тој мост би чинел 120.000
евра, инаку да го спроведеше тендерот општина Босилово истиот би чинел
60.000 евра,тоа е основната разлика.
Потоа,Советот,со 8 гласа „за" и 6 „ в о з д р ж а н и " ја усвои предлог-одлуката за
долгорочно домашно задолжување на општина Босилово за проектот
„Изградба на мост на река Водочница" на локалниот патен правец
Моноспитово-Банско.
5.Советнички прашања.
О.Стоилкова:Јас имам едно повеќе би рекла известување отколку прашање до
грдаоначалникот и тоа од лицето Бојан Пенев од Моноспитово кој има рибник
во блатото и ми има речено да го запознаеш градоначлникот со тоа дека од
страната на Банско масовно се црпи земја од трапот на река Водочница и дека
на места тој трап веќе и не постои.па треба веднаш да се преземаат мерки за
запирање на таа состојба.
Н.Милчев:Јас секојдневно го извесувам комуналниот инспектор за таа
ситуација и нема ден некој да не дојде да ми кажа за тоа и навистина треба да
се преземаат чекори и да се спречат ваквите зафати.бидејќи ќе дојде пак
некоја голема вода и пак ќе не поплави.а после тоа општината ќе биде крива за
тоа.
Г.Пецев:Месец декември е месец кога се носи Буетот на општина Босилово и
јас уште сега апелирам да ни се достават навремено материјалите за седницата
за да можеме да ги разгледаме и да дискутираме и да дадеме свој придонес кон
истиот.во спротивно нема да го подржиме предлог-Биџетот на општина
Босилово за 2012 година.
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