
П Р О Т О К О Л 

№25 

 
    От извънредно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено 
на 07.04.2017 год. от 14:00ч. В кабинета на Кмета на Община Борован”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 9. 

 Отсъстваха общинските съветници Ивайло Букерешки, Пламен 
Петров, Петър Станев и Председателя на Общински съвет – Иван 
Костовски по здравословни причини.  
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.Кмет на община Борован- 

г-жа  Илияна Донкова, Директори на дирекции Проектанти във връзка с 
проекта. 
 

 За водещ на заседанието беше предложен Славчо Драганински – 

председател на комисията по «Бюджет и финанси» 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 2 

 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 162 

 

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

  

 1.Докладни 

 

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на Община Борован по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 
BG16M1OP002-2.002 – Комбиниране процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна от 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. 
 



             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Подписване на партньорско споразумение 
между общините – партньори от РСУО – Оряхово, а именно Оряхово, 
Козлодуй, Кнежа, Бяла Слатина, Мизия, Хайредин и Борован, във връзка с 
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбиниране процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна от 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. с 
проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително 
третиране и инсталации за компостиране ,в рамките на Регионална система 
за управление на отпадъците в Регион Оряхово” 

     

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно:  Взето решение на Общото събрание на 
Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците за 
регион Оряхово с протокол от 05.04.2017г. за отмяна на Решение на РСУО 
по Протокол от 22.02.2016г. по т.2 от Дневния ред.         
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – 1 

 

 

 1.Докладни 

 

 - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на Община Борован по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16M1OP002-2.002 – Комбиниране процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна от 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. 

 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован запозна 
общинските съветници  със споразумение за партньорство по 
Комбиниране процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци, по приоритетна от 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда” 2014-2020г. 

 



Петър Цветковски – общински съветник – не ни е представена 
финансова обосновка  и проекта. 

 

 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован: Още не ни е 
представен проекта, нито финансова обосновка за проекта  за това не е 
даден и на общинските съветници. Притеснението ни е дали община 
Борован няма да  поеме финансов дълг, защото това не можем да си го 
позволим, тъй като имаме много дългове от предишни мандати. Към 
самото споразумение за партньорство може да има анекси, с които 
общината трябва да се съобрази. 

 

Проектант – изисква се решение от  Общински съвет .При подаване 
на до 5% ; 6,67% около 30 000лв. Може да има анекси и ако има ще бъдат 
уведомявани всички общини.Тези анекси следва  да се подложат на 
гласуване от ОбС. 

След Великденските празници ще бъде на разположение самия 
проект. 

Всички участници в проекта ще имат контрол над самия проект. 
 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован: В чл.29 е 
заложено че всички участници носят солидарна отговорност, защо трябва 
да носим такава ,след като не сме водеща община в проекта? 

 

Теодора Иванова – Директор на дирекция „Проекти”: Винаги по 
един проект има извънредни плащания.Одита на проекта не се финансира. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: В екипа за управление на 
проекта ще има ли представител от община Борован?   

 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован: Няма да има 
такъв човек. 

 

Теодора Иванова - Директор на дирекция „Проекти”: Как ще се 
заплаща ДДС по проекта? 

 

Проектант –Община Оряхово ще се регистрира по ДДС. Това касае 
водещата община , а не се отнася за другите общини участващи в проекта. 

 

Румен Геормизовски – общински съветник: Сумата която община 
Борован разполага е до размера на отчисленията.Излишни средства 
нямаме, защото общината е в финансово не добро състояние. 

 



Петър Цветковски- общински съветник: как ще се събират тези 
растителни отпадъци ,след като нямам изградена площадка за това? 

 

Проектант: Ще минава камион от водещата община и ще събира 
растителните отпадъци от обособената за това площадка или събирани до 
контейнерите  
 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 163 

 

На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка 

 
1. Одобрява, община Борован, като член на РСУО Оряхово да 
кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), с 
проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително 
третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната 
система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, в партньорство с 
останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците 
на регион Оряхово 

2. Възлага на Кмета на Община Борован да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия за кандидатстване на 
общината, съвместно с общините Мизия, Козлодуй, Кнежа, Хайредин, 
Бяла Слатина и Оряхово за реализация на проектно предложение 
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за 
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на 
отпадъците в Регион Оряхово“, финансирано по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 
на ОПОС 2014-2020 г. 
3. Общински съвет поема ангажимент Община Борован да не се 
присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на 



проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на 
средствата за проекта по настоящата процедура. 
4. Общински съвет – Борован, дава съгласие необходимият финансов 
ресурс за: 
- покриване на първоначалните допустими разходи за извършване на 
разплащания към изпълнители по проект: „Изграждане на инсталация за 
предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на 
Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, 

по процедура BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

финансирана от Приоритетна ос 2 Отпадъци, към оперативна програма 
„Околна среда“ 2014 – 2020 г., преди средствата да бъдат възстановени 
от програмата; 
- покриване, при възникнала необходимост, на допустими разходи по 
проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. 
собствения принос, 
- покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите 
разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта; 
да бъде осигурен от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. 

за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията 

и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. При одобрение на 

проекта, Община Борован ще възстанови средства взети от отчисленията 

по чл. 64 от ЗУО на РИОСВ – Враца до размера възстановен от 

оперативната програма. 

Размерът на собствения принос на РСУО на общините от Регион – 

Оряхово е в размер до 10 % от общия бюджет на проекта. Участието на 

общините партньори ще бъде разпределено между всички общини 

пропорционално на населението по данни на НСИ и съобразно 

инсталациите, които ще обслужват съответната община. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 4 

 

Предложението не се приема. 
 



 

След като предложеното решение по първата докладна не беше прието, 
останалите две докладни не бяха разгледани  от общински съвет  
 

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  Председателя на 
комисията по «Бюджет и финанси» към общински съвет- Борован  закри 
заседанието. 
 

 

 

     Водещ на заседанието:  
                                Председател на     комисията по „Бюджет и финанси”  

                         /Сл.Драганински/ 
 

         


