
П Р О Т О К О Л № 23 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 25.01.2013г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
, Директори на дирекции и гости от общината. 
 

За водещ на заседанието бяха предложени: 
 

Г-н Георги Георгиев- предложен от Петър Цветковски 

 

Гласували:„за”-7съветници, “против”-5 „възд.се – няма 

 

Г-н Христо Коциловски – предложен от Галя Муцовска 

 

Гласували:„за”-5съветници, “против”-5 „възд.се – 2 

 

 

За водещ на заседанието беше избран общинския съветник Георги Георгиев. 
 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №194 

 

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

1.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

1.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

Водещия на заседанието Г-н Георги Георгиев призова общинските съветници да 
направят предложение от своя страна предложение за Председател на Общински 
съвет- Борован. 
 

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

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 членове, а 
иминно: 
 

Председател: Д-р Цезар Пенчев 

 

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

 

Членове: 1.Христо Коциловски 



2.Пламен Петров 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 195 

 

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

Председател: Д-р Цезар Пенчев 

 

Членове: 1.Христо Коциловски 

2.Пламен Петров 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

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

Гласували 13 общински съветници. 
 

В изборната урна бяха пуснати 13 бели плика. 
 

Шест от пликовете бяха пуснати без бюлетина 

 

След преброявене на валидните бюлетини се отчете следния резултат: 
 

-Гласували за Г-жа Галя Муцовска – 7 съветници 

 

След направеното гласуване ОбС-Борован реши: 
 

РЕШЕНИЕ № 196 

 

На основание чл.21,т.3 от ЗМСМА за Предесдател на Общински съвет- Борован бе 
избрана Г-жа Галя Димитрова Муцовска. 
 

Г-жа Муцовска благодари на общинските съветници за оказното й доверие. 
 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

Петър Цветковски – Вярно ли е ,че по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” по проект „Подкрепа за заетост” са назначени наставници от ръководния 
състав на Община Борован? 

Изорани са 55 декара общинска земя без да е вземано решение на Общински 
съвет.Изорани са и още около 40-60 декара в местността „Корея” също без решение на 
Общински съвет.Кмета на Общината запознат ли е с това? 

 

Иван Костовски- какво става с избора на заместник председател на Общински съвет- 

Борован? 

 
Иглика Сълковска – Какви са причините да бъде отказано личен асистент по 
Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” по проект „Подкрепа за достоен 



живот” на Олга Сълковска,която е инвалид? 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:40 часа Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

 

Председател 

На Общински съвет- Борован ........................... 
                                                   /Г. Муцовска/ 
 

 


