ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр.Роман
бул.”Христо Ботев”132-136

тел.09123 2064
e-mail: osroman@dbv.bg

П Р О Т ОК О Л
№37
Днес 14.04.2014г. се проведе извънредно заседание на Общинския съвет
на Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Кирил Иванов
5.Веска Иванова
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов

От ОбА –Роман :инж.Красимир Петков-кмет
Роман,Вълчо Маринов-Зам.кмет на Община Роман.

на

Община

В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

С 11 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Необходимостта от удължаване с два месеца на срока за изпълнение на
Договор №BG161PO001/1.1.04/2010/026 ОТ 01.06.2011г.,сключен между МРРБ,
Управляващ орган на ОП”Регионално развитие”(2007-2013г.) и община Роман.
2. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Поемане на Общински дълг с цел реализация на проект.
3. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Възлагане извършването на СМР върху част от сградата на Автогара Роман.

1. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Необходимостта от удължаване с два месеца на срока за изпълнение на
Договор №BG161PO001/1.1.04/2010/026 ОТ 01.06.2011г.,сключен между МРРБ,
Управляващ орган на ОП”Регионално развитие”(2007-2013г.) и община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №428
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,Общинският
съвет Роман в изпълнение на чл.13.4.1 от Общите условия на Договор за безвъзмездна
помощ по ОПРР № BG161PO001/4.1-04/2010//026 от 01.06.2011г проект„Защита на
населението на град Роман от наводнение при преминаване на река Искър през града и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА.
1. Упълномощава Кмета на Община Роман да представи Искане за изменение на №
BG161PO001/4.1-04/2010//026 от 01.06.2011г проект „Защита на населението на град Роман
от наводнение при преминаване на река Искър през града чрез сключване на допълнително
споразумение анекс за удължаване на срока на договор № BG161PO001/4.1-04/2010//026 от
01.06.2011г от 22 на 24 месеца.
2. Упълномощава Кмета на Община Роман да подпише Запис на заповед, без протест и
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, за обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013.” с рег.№
BG161PO001/4.1-04/2010/026 сумата в размер на
343 764,72лева, (триста четиридесети три хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и
седемдесет и две стотинки ) представляващи 35% от стойността на Безвъзмездната
финансова помощ платим при предявяване, който да обезпечава пълния размер на
авансовото плащане. Срок за предявяване за плащане – до 12.09.2014 (два месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ)., който да покрива периода до два месеца след приключване на новата
продължителност на проекта.
3. Издаването на Записа на Заповед от Кмета на Община Роман да се извърши по реда
на горецитирания Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/026, от 01.06.2011 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по образец, предоставен от Договарящия
орган.

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Кирил Иванов
5.Веска Иванова
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- 1гл. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма.
2. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Поемане на Общински дълг с цел реализация на проект.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №429
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3 т.2, чл.13 и чл.17 от ЗОД, Общинския
съвет на Община Роман реши:
1.Община Роман да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Защита на населението на град Роман от
наводнение при преминаване на река Искър през града”, финансиран от Оперативна
програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4: „Местно развитие и
сътрудничество”, операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-04/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, при
следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 610 000 лева (шестстотин и десет хиляди
лева);


Валута на дълга – лева;



Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;



Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG
161PO001/4.1-04/2010/026;



Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
надбавка от 5,078 %,;



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

максимална




Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Роман по Договор за
безвъзмездна помощ № BG 161PO001/4.1-04/2010/026, сключен с Управляващия
орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Роман да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Кирил Иванов
5.Веска Иванова
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- 1гл. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма.
3. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно: Възлагане извършването на СМР върху част от сградата на Автогара Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №430
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с
реализирането на проект „Мост между поколенията” на „Тавита България”, Общински съвет
гр.Роман дава съгласие и упълномощава кмета на Община Роман да сключи с „Тавита
България” Договор за възлагане ремонта на част от сградата на автогара Роман за да бъде
превърната в дневен център за възрастни хора, като всички дейности по изпълнението бъдат
за сметка на „Тавита България”.

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Кирил Иванов
5.Веска Иванова
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова

9.Валери Ролански
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”-няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Стефан Петков

В 1045 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

