ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 603
ОТ ПРОТОКОЛ № 79/22.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 152/09.12.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Преструктуриране на поет краткосрочен общински дълг съгласно Договор за кредит №
585/10.02.2014г., в дългосрочен общински дълг за проект „Технологично обновление
на МБАЛ „Св.Николай Чудотворец – гр.Лом“.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 16 гласа „за“ и 12 глас „въздържали се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 603
Общински съвет Лом на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 , и ал.2 от ЗМСМА и във
връзка с поет краткосрочен общински дълг по Договор за кредит №585/101.02.2014г. за
реализация на проект “Технологично обновление на МБАЛ “Св. Николай Чудотворец”
гр. Лом , съгласно договор Nо BG161PO001/1.1-11/2011/011 от дата 31.01.2012 г.за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 20072013“ дава съгласие :
1.Община Лом да отправи молба към „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, да бъде одобрен нов начин и срок за
погасяване на остатъка от одобрения краткосрочен
кредит по Договор
№585/10.02.2014г., в размер на 381 566.95лв. /Триста осемдесет и една хиляди
петстотин шестдесет и шест лв. и 95ст., който остатък ще бъде погасяван от собствени
средства на общината съгласно предложения погасителен план при следните основни
параметри:


Максимален размер на дълга – 381 566.95лв. /Триста осемдесет и една
хиляди петстотин шестдесет и шест лв. и 95ст



Валута на дълга – лева



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



Условия за погасяване
-

Срок на погасяване – до 60 месеца, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-

Източници за погасяване на главницата – собствени средства

-

Максимален

лихвен

процент

максимална надбавка от 5.078 %,

–

шестмесечен

EURIBOR

плюс



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



Начин на обезпечение на кредита:
-

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 Лом да подготви
необходимите документи за промяна на Договор за кредит №585/10.02.2014г. и да
ги внесе във „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 605
ОТ ПРОТОКОЛ № 79/22.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По пета точка
Докладна записка № 154/09.12.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно: Издаване
на нов запис на Заповед на Кмета на Община Лом с удължен с 6 месеца срок за обзпечаване на
авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO001/502/2012/016, сключен с МРР в качеството му на Договарящ орган за проект: „Подготовка на
инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на
Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.“ Договорът е
финансиран по: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Ос 5: “Техническа
помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO001/5-02/2012“ В подкрепа за
следващия програмен период“.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 15 гласа „за“, 1 глас „против“ и 11 глас „въздържали
се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 605
Общинският съвет на Община Лом на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 4
т.4.1. от Специалните условия на Договор за безвъзмездна помощ No BG161PO001/5-02/2012
/016, по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и
постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период
2014-2020 г.” Договорът е финансиран по: Оперативна програма “Регионално развитие” 20072013 г., Ос 5: „ Техническа помощ”, Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на
бенефициентите по ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” .
Упълномощава Кмета на Община Лом да подпише, съобразно новия срок на договораудължен с 6 месеца, Запис на Заповед, без протест, без разноски, платима на предявяване в
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за обезпечаване на
авансово плащане по Договор за безвъзмездна No BG161PO001/5-02/2012/016, по проект:
„Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на
готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.”
Договорът е финансиран по: Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Ос 5: „ Техническа помощ”, Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по
ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 “ В
подкрепа за следващия програмен период ” .

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 608
ОТ ПРОТОКОЛ № 79/22.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По осма точка
Докладна записка № 157/09.12.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Издаване на нов запис на Заповед на Кмета на Община Лом с удължен с 4 месеца срок
за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ:
No BG161PO001/1.4-09/2012/004 от, сключен с МРР в качеството му на Договарящ
орган за проект: „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”.
Договорът е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска
среда».
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 21 гласа „за“ и 7 глас „въздържали се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 608
Общинският съвет на Община Лом на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във
връзка с чл. 4 т.4.2. от Общите условия на Договор за безвъзмездна помощ No
BG161PO001/1.4-09/2012/004, за проект: „Изграждане на зелена и достъпна градска
среда в град Лом”, финансиран по схема „Зелена и достъпна градска среда” на ОП
„Регионално развитие” 2007-2013 г.” и съобразно „Указания относно промяна на
договор/заповед за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР“:
Упълномощава Кмета на Община Лом да подпише съобразно новия срок на
договора, удължен с 4 месеца, Запис на заповед, без протест, без разноски, платима на
предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна No BG161PO001/1.409/2012/004, проект: „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”,
финансиран по схема „Зелена и достъпна градска среда” Приоритетна ос 1: „Устойчиво
и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и
превенция на риска”на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 612
ОТ ПРОТОКОЛ № 79/22.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четиринадесета точка
Докладна записка № 165/18.12.2014 г. от Борислав Борисов – Председател на
Общински съвет – Лом относно: Промяна решение № 582 от Протокол № 76/18.11.2014
г. на Общински съвет – Лом.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 17 гласа „за“ и 1 глас „въздържали се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 612
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинският
съвет на Община Лом, променя т. 4 от решение № 582 от Протокол № 76/18.11.2014 г.,
както следва:
Било:
Илиян Стефанов Димитров ЕГН: 8204263326 гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 34 вх. А ап. 55
Става:
Мариела Александрова Пишийска ЕГН: 6006103352, гр. Лом, ул. „Цар Симеон“ № 100

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

