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КМЕТСТВО Г. ОРЕШАК. ОБЩИНА ТРОЯН

ПРОТОКОЛ

Днес 19.1 1.2019 г. се проведе общо събрание при следния дневен ред;
1. Учредяване на кметски съвет
2. Избор на кметски съвет
3. Други
Гости на събранието бяха г-н Камен Ошанов- гл. спец. „Местно
самоуправление“- Община Троян, г- н Мариян Данчев- общински
съветник
На събранието присъстваха
59 души, което е над изискуемия
минимум от 25 човека и то се проведе веднага.
Присъстващите единодушно приеха дневния ред.
Г-жа Марияна Генковска -кмет на с. Орешак в кратко изложение
запозна присъстващите жители на с. Орешак със същността, учредяването и
дейността на кметските съвети.
Всички единодушно гласуваха учредяването на кметски съвет към
кметството.
Г-жа Генковска разясни, че в кметството са постъпили
предложения за членове на кметския съвет, като всяко едно предложение е
подкрепено от петима души. Това са:
Петрова-Директор на ОУ“ Васил Левски“ с.
Здравка
Орешак
Василева - учител в ДГ “Незабравка“ с. Орешак
Цветослава
Трифонов - Председател на НЧ “Развитие- 1898 г“ с.
Мариян
Орешак
Радулов - управител на „Елеганс Мебел“ ЕООД
Тошко
Петров - управител на „Тера Арт 2001“ ЕООД
Пламен
Садък - управител на „Боллайд“
Гюлджихан
Стойков - МИГ- Троян/Меетна инициативна група/
Веселин
Дацин - управител на ПК“Иван Павлов“ с. Орешак
Васил
Пашева - лаборант
Йоанна
Бочев - мед. Фелдшер
Борян
Генковска - счетоводител
Добрина

Други предложения нямаше и единодушно бяха приети единадесетте човека
да сформират кметския съвет към кметство с. Орешак,
След избора на кметски съвет се премина към т.З от дневния ред и гжа Генковска даде думата на гражданите
Мариян Данчев:
-поздрав към кмета на с. Орешак и кметските съветници
-ще подкрепя всички каузи за с. Орешак
Тончо Йотов:
-закуските да се доставят в училището, а не учениците да ходят до центъра
-относно снегопочистването - собствен трактор
Стела Спасова:
-съхранение на корените на с. Орешак-стари фотографии
Йоан на Пашева:
-относно уведомяване на населението за взетите решения от кметския съвет
Камен Ошанов:
-заседанията на кметския съвет са открити
Мариян Данчев:
-отчетното събрание да не е само едно през годината, а да се правят събрания
на тримесечие, за да имат проблемите на селото реално обсъждане с
населението.
Васил Божков:
-да се постави указателна табела на Стария съвет „Троянски манастир“
Добрина Бодовска
-указателна табела „Троянски манастир“ да се постави и на Камен мост
Нели Пеловска
-на пешеходните пътеки да не спират автомобили
Красимир Георгиев:
-ограничаване на скоростта в селото
След кратки дебати събранието бе закрито.
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