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П Р О Т О К О Л 

№26 

 
    От извънредно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено 
на 20.04.2017 год. от 15:30ч. В кабинета на Кмета на Община Борован”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 10. 
 Отсъстваха от заседанието  Председателя на Общински съвет – Иван 
Костовски по здравословни причини и общинските съветници Петър 
Станев и д-р Даниел Дилков.  
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.Кмет на община Борован- 

г-жа  Илияна Донкова и Директори на дирекции. 
 

 За водещ на заседанието беше предложен Румен Геормезовски – 

председател на комисията по Регионално развитие към ОбС –Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-  „въздържали се” – няма 

 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 164 

 

   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. 
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             - 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.  
 

 

  - 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” 

     

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 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. 

 

 

 Румен Геормезовски – общински съветник: В точка 4 от решението 
да се запише да бъде до размера на отчисленията. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-  „въздържали се” – няма 
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  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 165 

 

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

 
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“, 
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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 до размера на  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”-10 съветници, “против”-  „въздържали се” – няма 

 

         - 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.  
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  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 166 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Протокол от 
Общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление 
на отпадъци за регион Оряхово от дата 05.04.2017г. и при мотиви 
изложени в докладната записка ОбС-Борован: 

 
Отменя Решение № 56 в т.1 по Протокол от 24.03.2016 г. на Общински 
съвет – Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

  - 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” 

 

 Румен Геормезовски – общински съветник: Чл.12 ал.2 от Настоящето 
споразумение да се добави,че анекс се подписва след взето решение 
на Общински съвет –Борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-  „въздържали се” – няма 
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 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 167 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и 
т. 2 от Закона за управление на отпадъците и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) и при мотиви изложени в 
докладната записка ОбС-Борован: 

 
1. Одобрява Проекта на Споразумение за партньорство между 

общините от РСУО – Оряхово, във връзка с кандидатстване по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по 
приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна 
среда” 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”, при условие, че частта на 
същото отнасяща се до покриване на първоначално допустими 
разходи, на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат 
финансирани по ОПОС 2014-2020, собствен принос и недопустимите 
разходи се постави условие, че община Борован поема същите до 
размера на събраните към съответния период средства 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, внесени от страна на общината. 

2. Дава съгласие Кмета на Община Борован да подпише споразумението 
с всички произтичащи от него ангажименти. 

3. Общински съвет Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

4.В Чл.12 ал.2 от Настоящето споразумение да се добави,че анекс се 
подписва след взето решение на Общински съвет –Борован. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на 
отпадъците и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс 
(АПК), като същото се допуска до предварително изпълнение поради 
следните причини: срокът за подаване на проектни предложения за 
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директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), Приоритетна ос 
2: Отпадъци, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци”, по приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е до 
21.04.2017г. С реализирането на проектното предложение ще се постигнат 
законово регламентираните цели във връзка с управление на отпадъците и 
тяхното третиране. Пропускането на тази възможност води до 
необходимостта от постигане на целите със собствени средства. 
Настоящето решение се явява необходимо приложение към цялостната 
документация по кандидатстване по процедурата и допускането му до 
предварително изпълнение е единствената възможност за спазване на 
сроковете за кандидатстване. Предвид изложеното решението се взема и 
привежда в изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да 
се защитят особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

След изчерпване на дневния ред в 16:30 часа  Председателя на 
комисията по „Регионално развитие” към общински съвет- Борован  закри 
заседанието. 
 

 

 

 

 

 

     Водещ на заседанието:  
                            Председател на     комисията по „Регионално развитие”  

                                 /Р.Геормезовски/ 

 

 


