
 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 
 

    От заседание на Общински съвет Борован проведено на 
11.11.2015г.от 14:00ч. на площада в с.Борован 

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

инж. Десислава  Тодорова и новоизбраните кметове на кметства: Илиян  
Буковски- с.Добролево, Милен  Гайдарски- с.Нивянин, Цено Цоловски -

с.Малорад и Гриша Георгиев с.Сираково 

 Присъстваха и граждани от Общината. 

 

 Съгласно чл.23,ал.1 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания 
Общински съвет се свиква от Областния Управител. 
 Г-жа Малина Николова- Областен управител на Област Враца 
поздрави  новоизбрания Кмет на Община Борован-  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.” 

   Кмет на Община Борован -  инж. Десислава Тодорова благодари на 
всички за гласуваното и  доверие и призова 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- Славчо Драганински. 

Той обяви дневния ред на първото заседание на Общински съвет –
Борован: 

1.Избор на Председател на Общински съвет- Борован. 
2.Избор на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет –Борован мандат 2015- 

2019г. 
 

По първа точка: 



За Председател на Общински съвет беше предложен общинския 
съветник Иван Костовски. 

Други предложения не бяха направени. 
 

Комисията по избора да се състой от трима членове. 
 

Гласували: „за” – 11; против- няма ; ”възд.се”- 2 съветници 

 

 

 След направените разисквания Общински съвет реши: 
 

РЕШЕНИЕ 

№1 

 

 1.Комисията за провеждане на избора да се състои от трима 
общински съветници. 

2.Определя комисия за провеждане на избора в състав:    
Председател: Румен Геормезовски 

Членове: 1.Петя Петрова 

        2.Мариана Маринова 

 

Гласували: „за” – 9; против- няма ; ”възд.се”- 4 съветници 

 

Председателя на комисията по избора- Румен Геормезовски разясни 
на Общинските съветници начина на гласуване. 

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

Гласували 13 съветници. 

 

7 гласа “за”-Иван Костовски 

 

6 гласа „въздържали се” 

 

След направеното тайно  гласуване ОбС реши: 
 

РЕШЕНИЕ 

№2 

 

На основание чл.24  ал.1 от ЗМСМА за Председател на Общински 

съвет-Борован избира   Иван Димитров Костовски. 

 

 

 



 

 

Новоизбрания Председател на Общински съвет Иван Костовски 
изказа благодарност за гласуваното му доверие. 

 

 

По втора точка: 
 

Председателя на Общински съвет предложи да се направи Избор на 
комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет –Борован мандат 2015- 2019г 

 

 

Петър Станев – общински съветник – комисията за изготвяне на 
Правилника да се състой от същите общински съветници ,които бяха и в 
комисията по избора. 

 

 

След направените разисквания  ОбС  взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№3 

 

Определя комисия за изработване Проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет –Борован мандат 2015- 

2019г. в състав: 
 

1.Румен Геормезовски 

 

2.Петя Петрова  
 

3.Мариана Маринова 

 

 

Гласували: „за” – 9; против- няма ; ”възд.се”- 4 съветници 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г-н Костовски благодари на общинските съветници за оказаното му 
доверие и им  пожела да са живи и здрави и да работят заедно за благото 
на община Борован. 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

       Председател: 
       на ОбС Борован…………... 
           /Ив.Костовски/ 

    

  

 

 


