РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 141
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на проект за „Рехабилитация на улиците в Община
Пловдив”, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с
чл. 40 от Закона за общинските бюджети във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на решение № 96, взето с Протокол №
6 от 26. 03. 2009 г. на Общински съвет - Пловдив и предвид изложените в предложение
вх. № 10ХІ – 168 от 11. 05. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Приема „Проект за рехабилитация на улици в Община Пловдив”.
2. Приема като неразделна част от настоящото решение, както следва:
2. 1. Приложение № 1 – Разписание на условията и сроковете, предложени за
финансирането на проекта, одобрени от ЕБВР;
2. 2. Приложение № 2 – Доклад от Дирекция „Финансова политика” във връзка с
теглене на банков заем от ЕБВР за проект „Рехабилитация на пътищата в Община
Пловдив”;
2. 3. Приложение № 3 – Доклад за обследване на уличната мрежа, оценка и технически
решения за видовете ремонти на пътните настилки на територията на Община Пловдив;
2. 4. Приложение № 4 – Проект за организация и изпълнение на строителството 2010 –
2013 г.;
2. 5. Приложение № 5 – План за заангажиране на заинтересованите страни в проект за
реконструкция на пътищата в Пловдив;
2. 6. Приложение № 6 – Екологичен и социален одит на общинска администрация –
Пловдив;
2. 7. Приложение № 7 – Екологичен и социален анализ на Проект за реконструкция на
второстепенни улици на гр. Пловдив;
2. 8. Приложение № 8 – Екологичен и социален план за действие за проекта за
реконструкция на част от пътната мрежа в гр. Пловдив. Същият е неразделна част от
Доклад за обследване на уличната мрежа, оценка и технически решения за видовете
ремонти на пътните настилки на територията на Община Пловдив и Екологичен и
социален одит на общинска администрация – Пловдив;
2. 9. Приложение № 9 – Доклад от Директор на Дирекция „Опазване на околната среда”;
2. 10. Приложение № 10 – Доклад от техническа проверка, изготвен от Европейската
банка за възстановяване и развитие.
3. Приема, както следва:
3. 1. Протокол от 06. 04. 2010 г. за проведено, съгласно чл. 15 от Закона за общинския
дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които
предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от
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Община Пловдив, публично обсъждане на проекта;
3. 2. Доклад на Главния секретар на Община Пловдив за публично обсъждане на
проекта.
4. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Пловдив за финансиране
изпълнението на проект „Рехабилитация на улици в Община Пловдив”.
Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Община
Пловдив. Няма предвиден начин на обезпечение на същия.
5. Определя Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ за финансова
институция, която да осигури необходимото финансиране на проект „Рехабилитация на
улици в Община Пловдив”;
6. Финансирането на Проект „Рехабилитация на улици в Община Пловдив” следва да се
извърши чрез кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ при
следните основни условия на договора за кредит:
Сума и Валута Кредит до размера на 15,000,000 Евро („Кредитът”)
Лихвен период Шест месеца
Период на ангажимент/ за усвояване До навършването на три години от датата на
подписване на Договора за кредит
Срок 14 години, от датата на Договора за Кредит включително гратисен период от 3
години
Индикативен марж на лихвата Маржът ще е равен на 3.4 процента надбавка над
шестмесечния EURIBOR
База на лихвения процент 6-месечен EURIBOR
Дати на лихвените плащания Ще бъдат договорени и посочени в Договора за Кредит
Погасителен план 21 равни шестмесечни вноски, започващи след изтичането на
Периода на Ангажимент и приключващи на Датата на лихвено плащане, която се пада
на или около датата на четиринадесетата годишнина на Договора за Кредит
Такса за Ангажимент Годишен процент от 0.50, начисляван върху неусвоените суми
Еднократна комисияонна 1.5 процента, платими при първото усвояване на суми или 60
дни след подписване на Договора за Кредит, което настъпи по-рано
Спиране и прекратяване от Банката Банката ще има право временно да преустанови или
окончателно да прекрати по-нататъшното усвояване на каквито и да е суми по Кредита:
ако първото Усвояване на суми не е извършено преди дата, която се пада 12 месеца след
подписване на Договора за заем; или,
ако е настъпило и продължава Събитие на Неизпълнение (както е дефинирано по-долу);
или,
ако Съветът на Директорите на Банката е решил, в съответствие с член 8, алинея 3 от
Споразумението за създаване на Банката, че достъпът на България до ресурсите на
Банката трябва да бъде временно преустановен или модифициран по друг начин.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
Прекратяване от Общината Общината ще има право по всяко време с предизвестие до
Банката със срок не по-малко от 30 работни дни, окончателно да прекрати изцяло или
отчасти каквато и да било неотпусната част от Кредита , при условие, че:
едновременно с това Общината плати на Банката всички начислени такси за ангажимент
върху окончателно прекратената част от Кредита, и другите суми, дължими и платими
съгласно настоящото;
в случай на частично окончателно прекратяване на неизползваната част от Кредита,
това прекратяване ще бъде за сума по-малка от 500, 000 Евро, а над това – в части, не
по-малки от 50, 000 Евро;
общината ще плати на Банката на датата на окончателното прекратяване такса за
прекратяване в размер на 2 % от главницата на Кредита, която се прекратява
окончателно
Което и да било предизвестие за окончателно прекратяване от Общината ще бъде
неотменимо и обвързващо Общината, и сумите по Кредита, за които има прекратяване
от Общината, не могат да бъдат отново включени в Кредита.
Наказателна лихва 5,0 % годишно над лихвата по Договора за Кредит, начислявана
върху просрочените суми
Доброволно предплащане Общината може да предплати, с предизвестие до Банката със
срок не по-малко от 30 работни дни, целия или част от Кредита на която и да е Дата за
плащане на Лихва, при условие минималната сума на предплащането е 500,000 Евро, а
над това – в части, не по-малки от по 50,000 Евро .
Предплащането ще е подчинено на следната такса, приложима за предплащане: 2% за
първите две години от подписването на Договора за кредит, 1 % за 3, 4 и 5 година и без
такса за предплащане от 6 година нататък.
Звено за изпълнение на Проекта Структурата, създадена от Общината за управление и
администриране на осъществяването на Проекта.
Обществени поръки Обществените поръчки ще се осъществяват в съответствие с
Политиките и Правилата за Обществени поръчки на ЕБВР.
Други разпоредби Стандартните за кредитите, отпускани от Банката: пазарен срив,
получаване на сумите чисти от данъци, разноски за прекратяване, увеличени разноски,
застраховка, недействителност и без измама и корупция
7. Одобрява условията на Европейската банка за възстановяване и развитие за
финансирането чрез кредит на проект „Рехабилитация на улици в Община Пловдив”.
8. Упълномощава Кмета на Община Пловдив да подпише договор за кредит с
Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ при посочените по-горе
условия.
Задължава Кмета на Община Пловдив в изпълнение на чл. 18 от Закона за общинския
дълг в 10-дневен срок от приемането на решението да изпрати същото на Министъра на
финансите с копие до Сметка палата.
9. Възлага на Кмета на Община Пловдив да актуализира бюджета на Община Пловдив
за 2010 г. с цел осигуряване на бюджетен кредит за такси и комисионни по основните
условия на договора за кредит.
10. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с
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чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 40 от Закона за общинските бюджети, във
връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на решение №
96, взето с Протокол № 6 от 26. 03. 2009 г. на Общински съвет – Пловдив и предвид
обстоятелството, че с Решение № 55, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2010 г., Общински
съвет – Пловдив прие Бюджета на Община Пловдив за 2010 г. В т. 10 от същото
решение е определено, че на основание чл. 11, т. 1 от Закона за общинския дълг,
определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през
2010 г. в размер на 30 000 000 лева.
С предвидените средства в бюджета на Община Пловдив за 2009 г. е възложено и
извършено обследване на уличната мрежа, оценка и технически решения за видовете
ремонти на пътните настилки на територията на Общината, което даде възможност за
изготвянето на Проект за рехабилитация на улиците в Община Пловдив. Наличието на
този проект и изготвения подробен Доклад за обследване на уличната мрежа, оценка и
технически решения за видовете ремонти на пътните настилки на територията на
Община Пловдив, както и изготвения въз основа на Доклада проект за организация и
изпълнение на строителството за периода 2010 – 2013 г., в който е налице действителна
и обобщена програма за разпределение на ремонтните дейности по лотове и улици, с
посочване на вида на ремонта, съгласно извършеното обследване и препоръките дадени
в него, както и стойността на финансовите средства за това, позволяват
осъществяването на проекта, което ще доведе до постигане на дълготрайност на
уличната мрежа и до положителни и дългосрочни въздействия за Община Пловдив и
нейните граждани като ще подобри качеството на живот на последните и ще доведе до
едно добро ниво на обслужване на потребителите.
Основанията за поемане на нов общински дълг са свързани именно с необходимостта и
неотложността от извършване на инвестиции в пътната инфраструктура на град
Пловдив, които не могат да бъдат реализирани със собствени средства на Община
Пловдив, предвид рестриктивния бюджет и глобалната икономическа криза.
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