
П Р О Т О К О Л № 21 

 
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 02.01.2013г.от 16:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства общинския съветник Петьо Гацински 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха, зам. Кмета на общината 
Веромир Спасов, кметове на кметства Гриша Георгиев- с.Сираково, Илиян Буковски – 

с.Добролево, Директори на дирекции и гости от общината. 
 

За водещ на заседанието беше предложен общинския съветник Христо Коциловски. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №190 

 

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

1.Избор на Председател на Общински съвет - Борован 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

1.Избор на Председател на Общински съвет – Борован 

 

Изборът на председател на Общински съвет Борован с проведе с тайно гласуване, за 
което бе предложено да се избере комиссия по избора в състав от трима члена, а 
иминно: 
 

Председател: Георги Георгиев 

 

Членове: 1.Илияна Петрова 

2.Лидия Диковска 

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №191 

 

1.Комисия за провеждане на избора да се състой от трима общински съветници. 
2.Определя комиссия за провеждане на избора в състав: 
 

Председател: Георги Георгиев 

Членове: 1.Илияна Петрова 

2.Лидия Диковска 

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

Г-н Коциловски предложи на Общинските съветници да изберат от своя страна 
председател на Общински съвет. 
 

Беше издигната една кандидатура –г-жа Галя Муцовска –предложена от Христо 
Коциловски. 
 

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



 

Гласували 12 съветници 

 

В изборната урна бяха пуснати 12 бели плика 

 

Осем от пликовете бяха пуснати без бюлетина 

 

След приброявене на валидните бюлетини се отчете следния резултат: 
 

-Гласували за Г-жа Галя Муцовска – 4 съветника 

 

След отчетения резултат Председател на Общински съвет – Борован не бе избран. 
 

След изчерпване на дневния ред в 16:40 часа заседанието на Общински съвет – Борован 
бе закрито. 
 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
                                                     /Хр. Коциловски/ 
 


