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         От заседание на Общински съвет Борован проведено на 
07.11.2011г.от 14:00ч. в салона на читалище “Цани Иванов” 

          На първото заседание на Общински съвет-Борован от 
всички новоизбрани 13 общински съветници присъстваха 13. 

         На заседанието  присъстваха новоизбрания кмет на Община 
Борован- г-жа инж. Десислава Димитрова Тодорова и 
новоизбраните кметове на кметства: Илиян Найчов Буковски-

с.Добролево,Милен Нейков Гайдарски- с.Нивянин,Петър 
Бориславов Гарвански-с.Малорад. 
         Присъстваха и граждани от Общината. 
         Заседанието откри Яна Тошева Бецинска-секретар на 
Община Борован, като обяви дневния ред: 
         1.Откриване на заседанието и обявяване състава на 
новоизбрания Общински съвет, Кмет на Община и Кметове на 
кметства. 
         2.Полагане на клетва на общинските съветници, кметове на 
кметства и Кмет на Община Борован. 
         3.Предаване кметската огърлица с герба на Общината на 
новоизбрания Кмет на Община Борован. 
         4.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
  

         Съгласно чл.23,ал.1 от ЗМСМА първото заседание на 
новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния Управител. 
         Г-жа Пепа Владимирова- Областен управител на Област 
Враца поздрави новоизбрания Кмет на Община Борован- г-жа 
инж. Десислава Димитрова Тодорова, кметове на кметства и 
новоизбраните общински съветници. 
         На основание чл.32, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, всички общински 
съветници,кмет на Община и Кметове на кметства положиха 
клетва и подписаха клетвените листове. 
         “Заклевам се в името на Република България да 
спазвам Конституцията и законите на страната и във 
всичките си действия да се ръководя от интересите на 



гражданите от община Борован и да работя за тяхното 
благоденствие.” 

         След полагане на клетвата новоизбрания Кмет на Община 
Борован - г-жа инж. Десислава Тодорова благодари на всички за 
гласуваното доверие и обеща Общинската администрация и 
Общинския съвет да работят съвместно за добруването на хората 
от Община Борован. 

След като новия Общински съвет се легитимира,Областния 
управител предложи заседанието да се ръководи от най-

възрастния общински съветник-Христо Георгиев Коцилковски. 
         Г-н Коцилковски предложи на Общинските съветници да 
изберат от своя страна председател на Общински съвет.Бяха 
издигнати две кандидатури: 
          Д-р Цезар Пенчев- предложен от инж. Георги Гетовски и 
Лидия Диковска 

         Г-н Петър Цветковски- предложен от Петър Станев 

         Изборът за председател на Общински съвет се проведе с 
тайно гласуване, за което бе предложено да се избере комисия по 
избора в състав от трима члена, а именно: 
Председател: Галя Димитрова Муцовска 

Членове: 1.Георги Христов Гетовски 

                         2.Пламен Христов Петров 

  

  

         След направените разисквания Общински съвет реши: 
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         1.Комисията за провеждане на избора да се състои от трима 
общински съветници. 

2.Определя комисия за провеждане на избора в 
състав:    Председател: Галя Димитрова Муцовска 

Членове: 1.Георги Христов Гетовски 

                         2.Пламен Христов Петров 

  

Председателя на комисията по избора- Галя Димитрова 
Муцовска разясни на Общинските съветници начина на гласуване. 



След проведения таен избор, за което се състави протокол 
се установи: 

Гласували 13 съветници 

7 гласа “за”-Д-р Цезар Пенчев 

5 гласа “за” Петър Цветковски 

1 глас “въздържал се” 

  

След направеното гласуване ОбС реши: 
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На основание чл.24 от ЗМСМА за Председател на Общински 
съвет-Борован бе избран  Д-р Цезар Петров Пенчев. 

  

Г-н Пенчев благодари на общинските съветници за 
оказаното му доверие 

След изчерпване на дневния ред, в 15:40 часа заседанието 
на ОбС бе закрито. 

  

  

  

  

  

                           Председател: 

                            на ОбС Борован…………... 

                                           /Д-р Ц.Пенчев/ 
 


