ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, 13.10.2005г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет
гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Марин Павлинов Маринов;
3. Павлинка Лазарова Ангелова;
4. Петя Йорданова Георгиева;
5. Здравко Венциславов Даков;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Берислава Стоянова Христова;
8. Драган Христов Капитански;
9. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.40ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов –
кмет на Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, М.Димитров – адвокат
от АК-Враца, арх.Т.Попова – Гл.архитект на Община Роман, Ив.Георгиев – кмет
на с.Кунино, К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Вълков – кмет на с.Радовене,
В.Иванова – кмет на с.Хубавене, Л.Въткова – кмет на с.Д.Бешовица, Н.Цанов –
км.наместник в с.Стояновци, Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват още Изпълнителните директори на “Ривър Енерджи”АД –
Е.Георгиева и Ст.Чергов, както и П.Ангелов, граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.10ч. в присъствието на 8
общински съветника.
На основание Решение на ОбИК, протокол и чл.32, ал.1 от ЗМСМА СОТИР
АТАНАСОВ СОТИРОВ положи клетва, след което взе участие в заседанието
като общински съветник.
Председателят на ОбС-Роман обяви дневния ред на извънредното заседание
с точка единствена – разглеждане дейността на “Ривър Енерджи”АД, в което
община Роман е съдружник. Той съобщи, че многократно е получавал сигнали по
темата на днешната дискусия, което е предизвикало насрочването на такова
извънредно заседание на ОбС-Роман с участието на заинтересованите страни.
На общинските съветници беше предоставена внесената в деловодството
на ОбС докладна записка от Кмета на общината с проект за решение.
Пръв отношение по темата взе Пл.Младенов, който заяви, че идеята винаги
е била да се работи в интерес на гражданите на общината. Заяви също, че
общината е в неведение относно развитието на дружеството, и че тя на база
сключения между нея и “Ривър Енерджи”АД договор, няма основание да иска
дивидент, но че по-важното е да има яснота по въпроса. Младенов каза, че от
миналата година има споразумение между съдружниците, което споразумение
към момента не е изпълнено. Заяви, че общината си е свършила работата по
въпросите, които са от нейната компетентност, а процесът е стопиран, което

не удовлетворява и двете страни. Неговото мнение за свикването на извънредно
общо събрание на дружеството е, че трябва да се проведе поне едно такова с
дневен ред по точките, които е предложил в докладната записка, но че това е
въпрос на добра воля от страна на съдружниците. Кметът съобщи, че на
11.10.2005г. е получил писмо от Басейнова Дирекция с център Плевен, с което
Директорът е удължил сроковете на водоползване и строежа на централата,
които изтичали тази година. Отправи въпроси към ИДиректори на акционерното
дружество, касаещи строежа на ВЕЦ”Кунино” и инвестиционния процес по
изграждането на съоръжението. Предложи присъстващите да изслушат
становището на Главния архитект на общината.
Ст.Петков даде думата и за други въпроси от общинските съветници и от
присъстващите, след което Георгиева и Чергов да дадат обобщен отговор на
питанията.
Общинският съветник М.Маринов подкрепи зададените от кмета въпроси и
също предложи да бъде изслушана арх.Попова.
Арх.Попова заяви, че от заседанието на ОбС-Роман, проведено на
29.04.2005г., нови документи не са внасяни от съдружниците Георгиева и Чергов
и че много от въпросите касаещи снабдяването на различни документи не са
решени.
Др.Капитански попита арх.Попова дали по вътрешно убеждение е
подписала предварителния проект на ПУП на дружеството, след като не се били
представени необходимите документи.
Арх.Попова заяви, че е подписала в интерес на общината.
Следващ за въпросите отправени към него и Е.Георгиева се изказа
Ст.Чергов. Той започна с това, че е завел дело за клевета по НПК на П.Ангелов за
твърденията в докладната му записка до ОбС. Обясни, че за всяка среща между
кмета и ИДиректори на дружеството за обсъждане на материалите има
протокол и че се е бързало заради процедурата по изготвянето на бюджета на
общината за 2004г., когато са били включени 60 хил.лв. като приход от дивидент
от участието на общината в “Ривър Енерджи”АД. Чергов заяви, че отчети от
съдружниците са представяни, но писмени искания за изплащане на средства към
тях не са постъпвали. Обърна внимание на присъстващите, че на заседанието на
ОбС от м.април т.г. общинските съветници са решили кметът на общината да се
консултира с юрист по въпросите касаещи “Ривър Енерджи”АД.
Младенов опонира Чергов като го попита как знае какво са решили
съветниците, след като тогава с Георгиева са напуснали заседанието без то да е
свършило.
Чергов се обърна към арх.Попова за подписа й на предварителния проект на
ПУП.
Арх.Попова заяви, че е готова да понесе отговорността за това, но отново
потвърди, че документи от тяхна страна не са донесени, а и не са присъствали на
ЕСУТ тази година, за да предложат решение на проблема.
Чергов уточни, че работи по процедура и че общината нищо не е поискала
писмено, а иска от тях документи.
Арх.Попова зададе въпрос по отношение закупуването на земите около
канала, които засягат ПУП и предположи, че жителите на с.Кунино и общината
ги интересува това до къде се стигнало въобще и кога ще се строи ВЕЦ”Кунино”.
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Чергов заяви, че се е снабдил с някои документи, които съответните
служби трябвало служебно да придвижат до общината.
Арх.Попова не потвърди, че такива документи са постъпвали в ОбА. След
като тя прочете на присъстващите нормативен текст, касаещ земите по
канала, Ст.Чергов я обвини в това, че не познава проекта на ПУП и парцеларния
план, на което Гл.архитект отговори, че парцеларен план също не е представен в
общината.
След репликите на арх.Попова и Чергов един към друг, Председателят на
ОбС-Роман попита Чергов защо не са представени необходимите документи в
общината.
Чергов отговори, че документите не са поискани писмено, нито че на
въпросната сесия на ОбС през м.април се е стигнало до там да се искат
документи.
Младенов обясни действието от страна на общината при подписването на
предварителния план на ПУП като компромисно към съдружниците не
представили необходимите документи и че тя ще поеме тази отговорност и
отправи своето предложение Георгиева и Чергов също да поемат своята част от
отговорността. Попита ги имат ли готовност за строителство на
ВЕЦ”Кунино”.
Чергов отговори, че финансиране има, показвайки сертификат от
14.01.2004г., но че се чакат документи.
След това Младенов отправи още един въпрос защо не е изплатен дивидента
на общината от 2004г. според споразумението между съдружниците.
Георгиева опонира кмета, че иска само пари, на което Младенов отвърна, че
не иска само пари, а въпросът опира до там, че общината не е възпрепятствала с
нищо движението по въпроса.
Общинският съветник д-р Гарева изложи мнението си, че Общинският
съвет не може да вземе каквото и да е решение преди да се представят
необходимите документи при арх.Попова за приложение към преписката и на
общинските съветници за запознаване.
По предложение на Ст.Петков кмета възложи на гл.архитект изготвянето
на списък от необходимите документи, след което председателят даде
петнадесет минутна почивка.
След почивката
продължи.

присъстват
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Арх.Попова съобщи, че представените от Георгиева и Чергов документи в
почивката не са оформени документално, други не са й давани и предложи след
като бъдат представени всички изисквани документи, ОбС отново да заседава.
Общинските съветници д-р Гарева и Капитански я подкрепиха.
Ст.Петков предложи на арх.Попова да изготви списъка на въпросните
документи и да се подпише под него.
Чергов уведоми, че в момента опис на засегнатите имоти се заверява в
ОС”ЗГ” гр.Роман.
Следващ се изказа Иван Иванов от с.Кунино, който заяви, че Общинският
съвет е сезиран поради желанието на жителите на с.Кунино да се построи ВЕЦ в
3

селището. Изказа своето съмнение, че тази централа ще се построи, след което
представи и другите присъстващи с него: Й.Стоянов – инвеститор, Ив.Пейчев –
професор и Ст.Стоянов – проектант, като лица имащи траен интерес към
община Роман и с.Кунино. Накратко обясни защо селото представлява интерес –
културно и историческо наследство, природа, след което изрази мнението си, че
нищо не се прави за строежа на ВЕЦ”Кунино”.
С последното Чергов не се съгласи и каза, че точно за такава клевета е
завел дело.
Ст.Петков предложи на Чергов да даде обобщен отговор на отправените
питания към момента по инвестиционния процес.
Чергов отговори, че основните параметри на процеса са изпълнени и даде
пояснения към представената от него и Георгиева обобщена справка за
изпълнението на основните етапи на инвестиционния процес за изграждане на
ВЕЦ”Кунино” към 15.09.2005г.
Присъстващите влязоха в дебати относно достигнатия етап на
инвестиционния процес и относно компенсирането на собствениците на
земеделски земи по канала на съоръжението в землищата на с.Радовене и
с.Кунино, както и относно обособяването на строителната площадка на
централата.
Ив.Пейчев оправи въпроси към Чергов от техническо естество, на които
последният отговори накратко и уведоми, че срокът за изпълнение на
строителството на ВЕЦ”Кунино” ще бъде до 18 месеца от започването му.
Й.Стоянов изрази съмнение на база видяното, чутото и свършеното към
момента. Предложи мнението си до 3 дни относно сертификата показан от
Чергов, ако му се предостави копие от него, защото практиката в България
според него била да се дават документи с невярно съдържание. Стоянов заяви че
има интерес от всичко това, след като Ст.Петков му предложи когато прави
твърдения да се подпише под тях и го попита има ли интерес.
М.Димитров уведоми, че копия от документи могат да се представят за
мнение на специалисти, когато въпросът е от обществено значение.
Накратко Й.Стоянов заяви пред присъстващите, че самият той се
занимава с инвестиране, строителство, банково дело и търговия и че има
икономическата възможност за организира финансирането и да участва в
проекта на ВЕЦ”Кунино”. Изрази мнението си, че процесът по набавянето на
всички необходими документи от ИДиректори на “Ривър Енерджи”АД трябва да
е приключил, а че бавенето е плод на недостатъчното финансиране.
Чергов обясни, че банките имат изисквания.
След това обсъжданията отново се върнаха за земеделските земи и
арх.Попова изрази съмнение, че всичките те за закупени от “Ривър Енерджи”АД и
че ще даде своето становище, когато се убеди, че това е направено.
След като Петков предложи на съветниците да отправят своите
предложения за решение след днешното дебати, Ст.Чергов раздаде изготвен
проект за решение относно определянето и утвърждаването на площадки за
обекта, засягащи части от имоти от ОПФ с оглед промяна предназначението на
земеделските земи.
Ст.Петков изрази несъгласието си предложения материал да се гледа,
защото ОбС има процедура по Устройствен правилник, която трябва да се спази.
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Димитров напомни, че има внесена докладна записка от Кмета на
общината за искане за извънредно Общо събрание на “Ривър Енерджи”АД.
Чергов уведоми, че има изпратена обява за провеждане на Общо събрание до
Държавен вестник, но която още не публикувана.
Общинският съветник З.Даков предложи да се гласува предложението на
Кмета на общината.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №241:
На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Община Роман отправя искане до Съвета
на директорите на “Ривър Енерджи”АД за свикване на извънредно Общо събрание
при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството през 2003-2004г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния счетоводен баланс за 2003-2004г.
3. Приемане на годишния счетоводен баланс за 2003-2004г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата
2003-2004г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2005г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
След гласуването общинските съветници дебатираха срока за представяне
на исканите от Гл.архитект на общината документи от Георгиева и Чергов, след
което Димитров уведоми, че не е нужно вземането на решение от ОбС за подобно
нещо, защото има технологични срокове.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОбС закри
заседанието в 13.30ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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