ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№12
Днес 16.06.2016г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Росен Данчев Цолов;
2. Христина Петкова Тодорова;
3. Веска Иванова Миндинска;
4. Цветелин Иванов Иванов
5. Даниел Константинов Димитров;
6. Николай Миков Миков
7. Драган Христов Капитански;
8. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9. Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;

От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община
Роман,Соня Тинчева-Зам.кмет на Община Роман, Нина ВърбановаГл.юрисконсулт;Цветелина Ботева-кмет на с.К.поле; Петя МилеваВрИДКмет на с.С.бърдо; Йоло Петков Богданов-кмет на с-Кунино; Красимир
Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене;Нели Йорданова Димитрова-кмет на
с.Д.Бешовица;Пламен Христов Лалов-кмет на с.Струпец; Ивайло Христов
Илиев-кмет на с.Курново;Цано Добрев-кмет на с.Стояновци; Атанас Геновкм.наместник на с.Караш; Иван Данов Панов-км.наместник на с.Ср.рът и
М.равнище.

Присъстваха и граждани.

В 1430ч. заседанието беше открито от Председателстващия на
Общински съвет – Роман Д-р Даринка Лазарова избрана съгласно чл.12, ал.1,
т.2 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Роман в
присъствието на 10 общински съветници. Председателстващия предложи на
вниманието на съветниците допълнително внесени неотложни материали
към дневния ред.
Полагане на клетва от кмета на с.Стояновци, община Роман.
В 1430 часа новоизбраният кмет на с.Стояновци Николай Павлинчов Цанов
положи клетва пред Общинския съвет и подписа клетвена декларация.
Съгласно чл.38, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА с полагането на клетва се
прекратяват пълномощията на ВрИД Кмет на с.Стояновци Цано Добрев и
възникват правомощия на новоизбрания Кмет.
Общинският съветник Георги Василев предложи да отпадне от дневния ред
т.4.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, прието с решение №30 прието с Протокол №6/27.01.2016г.
но Общински съвет гр.Роман.
С 9 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Роман 2016-2020г.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.6. Докладна записка от Общинския съветник Веска Иванова – относно:
Отпускане на парична сума на НЧ”Христо Ботев-1907” гр.Роман.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Определяне на годишен план за 2016г.за ползване на дървесина от гори
собственост на община Роман, определяне начина на ползване и критерии за
оценки.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.

Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на средства за осигуряване на пътуването на делегатите,
определени да участват н Националният учителски събор.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.9. Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Докладна записка вх.№9100-749/13.06.2016г. от Радка Иванова ТановаПредседател на „Българската асоциация-Диабет”гр.Роман.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Д-р Даринка Лазарова предложи в дневния ред да влезе
като т.10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Споразумение за общинско сътрудничество, между община Роман, в
качеството си на кандидат и партньори Основно училище „Св.св.Кирил и Методий
– с.Камено поле и Сдружение „Национално сдружение Наука“ гр. София за
изпълнение на проект с Рег. № BG05M2ОP001-3.002-0081 «Включващо образование –
ключът към успеха» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M2ОP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
С 10 гласа “ЗА” от 10 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирана промяна на поименния списък на
капиталовите разходи за ОПМ и вътрешна улична мрежа на община Роман за
2016г.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-82/18.05.2016г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на община Роман за 2016г. във връзка с обявяването на
обекти от първостепенно значение.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:т.1 от решение №30 прието с Протокол №6/27.01.2016г. на ОбС-Роман и
т.1 от Решение №77 прието с Протокол №11/20.05.2016г.

5.Докладна записка от Общинският съветник Веска Иванова – относно:Отпускане
на парична сума на НЧ”Христо Ботев-1907” гр.Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приемане на Програма за развитие на туризма в община Роман 2016-2020г.
7.Докладна
записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне на годишен план за 2016г.за ползване на дървесина от гори
собственост на община Роман, определяне начина на ползване и критерии за
оценки.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отпускане на средства за осигуряване на пътуването на делегатите,
определени да участват н Националният учителски събор.
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Докладна записка вх.№9100-749/13.06.2016г. от Радка Иванова ТановаПредседател на „Българската асоциация-Диабет”гр.Роман.
10.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Споразумение за общинско сътрудничество, между община Роман, в
качеството си на кандидат и партньори Основно училище „Св.св.Кирил и Методий
– с.Камено поле и Сдружение „Национално сдружение Наука“ гр. София за
изпълнение на проект с Рег. № BG05M2ОP001-3.002-0081 «Включващо образование –
ключът към успеха» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M2ОP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
11.Актуални въпроси.
1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирана промяна на поименния списък на
капиталовите разходи за ОПМ и вътрешна улична мрежа на община Роман за
2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №92
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ, ОбС-Роман дава
съгласие за компенсирана промяна на поименния списък на капиталовите разходи на община
Роман за 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;

9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-82/18.05.2016г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №93
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с ал.2 от
§ 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване за земеделски земи, Общински съвет гр. Роман
І.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници върху земеделска
земя на следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 094032 с площ от 1.199 дка при НТП: ливада, образуван от
имот 094028, Поземлен имот № 120058 с площ от 1.218 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 120050, Поземлен имот № 123035 с площ от 1.302 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 123032, Поземлен имот № 306035 с площ от 1.388 дка при НТП:нива, образуван от
имот 306030 находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Велчо Тошев Йотов.
1.2. Поземлен имот № 074031 с площ от 1.402 дка при НТП:нива, образуван от имот
074025, Поземлен имот № 052045 с площ от 3.647 дка при НТП:ливада, образуван от имот
052020, Поземлен имот № 073023 с площ от 1.652 дка при НТП:изост. ливада, образуван от
имот 073001, Поземлен имот № 068006 с площ от 3.657 дка при НТП:ливада, образуван от
068005; Поземлен имот № 052046 с площ от 3.437 дка при НТП:ливада, образуван от имот
052020, Поземлен имот № 026022 с площ от 3.050 дка при НТП: ливада, образуван от
026004; Поземлен имот № 015044 с площ от 2.245 дка при НТП:ливада, образуван от имот
№ 015032; Поземлен имот № 074028 с площ от 1.242 дка при НТП:нива, образуван от имот
№ 074025; Поземлен имот № 073024 с площ от 1.513 дка при НТП:изоставена ливада,
образуван от имот № 073001; Поземлен имот № 026021 с площ от 2.216 дка при
НТП:ливада, образуван от имот № 026004 находящи се в землище с.Струпец, община
Роман на наследниците на Георги Илчов Йолов.
1.3. Поземлен имот № 033054 с площ от 2.479 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 033046 находящ се в землището на с.Струпец, община Роман на наследниците
на Тота Стефанова Тошева .
1.4. Поземлен имот №029071 с площ от 1.592 дка при НТП:полска култура,
образуван от имот № 029069, находящ се в землище с.Камено поле, община Роман на
наследниците на Кръстьо Ангелов Кръстев.
1.5. Поземлен имот № 007010 с площ от 6.370 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 007007, находящ се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Цоцо
Йорданов Цоцов.
1.6. Поземлен имот № 007009 с площ от 2.946 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 007007, находящ се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Илия
Каменов Илчов.
1.7. Поземлен имот № 015045 с площ от 2.709 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 015032, Поземлен имот № 019024 с площ от 2.158 дка при НТП: нива, образуван от
имот № 019009, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на
Гено Вутов Йолов.

1.6. Поземлен имот № 107009с площ от 2.888 дка при НТП:изоставена нива,
образуван от имот № 000417, Поземлен имот № 095026 с площ от 4.898 дка при НТП:
нива, образуван от имот № 095020, Поземлен имот № 000846 с площ от 10.218 дка при
НТП:пасище с храсти, Поземлен имот № 002005 с площ от 4.708 дка при НТП:изоставена
ливада, образуван от имот № 002004, находяще се в землище с.Кунино, община Роман на
наследниците на Петко Томов Муняшки.
ІІ. При наличие на сключени договори за наем за имоти възстановени по т.І Общински
съвет гр.Роман, възлага на Кмета на община Роман да прекрати същите по реда на Закона за
общинската собственост след изтичане на стопанската година, в която е издадено решението на
Общинска служба по земеделие – гр. Роман и сключване на нов договор за срока на договора с
част от имота останал след възстановяване при наемна цена съобразена със средното рентно
плащане за съответното землище.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на община Роман за 2016г. във връзка с обявяването на
обекти от първостепенно значение.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №94
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, т. 5 и 6 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Роман: Допълва Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Роман за 2016 г.,
като създава нов раздел „Общински обекти от първостепенно значение” с две точки, както
следва:
1. Обект: „Изграждане свлачище VRC32.69972.01 на „Път VRC 1143 /ІІІ-103/
Роман-Струпец-граница с общ.Мездра-Старо село-Царевец-Брусен-Мездра-/ІІІ 103/ „;
2. Обект: „Сметище за твърди битови отпадъци /ТБО/” в местността „Вълчов дол” и
„Калугерски слог” в землището на с.Долна Бешовица, ЕКАТТЕ:22023, община Роман”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;

4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:т.1 от решение №30 прието с Протокол №6/27.01.2016г. на ОбС-Роман и
т.1 от Решение №77 прието с Протокол №11/20.05.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №95
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС възлага
на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично оповестен търг с
явно наддаване на имот №043014 находящ се в землището на с.Кунино, местност „Ръчене”, с
площ от 344.882 дка начин на трайно ползване-нива категория на земята-пета при начално
тръжна цена на имота 286 250,00лв.утвърдена с решение №77 прието с протокол №11 от
20.05.2016г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за
общинската собственост, ОбС Роман приема, 30 на сто от средствата, придобити от
продажбата на имот №043014, находящ се в землището на с.Кунино, местността „Речене“ да
се предоставят под формата на капиталови разходи за обекти в с.Кунино, определени след
гласуване на общински съвет Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
9.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл.. 1.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
2.Георги Цветанов Василев;
5.Докладна записка от Общинският съветник Веска Иванова – относно:Отпускане
на парична сума на НЧ”Христо Ботев-1907” гр.Роман.

Общинският съветник Веска Иванова си направи отвод от гласуването
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №96
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл., 124, ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 1 000 /хиляда/лева от Фонд “Резервен”
- местни дейности от общинския бюджет за 2016 година по Собствения бюджет за 2016г.,
дофинансирана Дейност 738”Читалища” – за Читалище „Христо Ботев – 1907” гр.Роман
Средствата са с целево предназначение - за участие в международен фолклорен фестивал в
Белград ,Сърбия.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Цветелин Иванов Иванов
4.Даниел Константинов Димитров;
5.Николай Миков Миков
6.Драган Христов Капитански;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
6.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приемане на Програма за развитие на туризма в община Роман 2016-2020г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №97
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.(1) от Закона зо
туризма, ОбС-Роман приема Програма за развитие на туризма в община Роман 2016-2020г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна
записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне на годишен план за 2016г.за ползване на дървесина от гори
собственост на община Роман, определяне начина на ползване и критерии за
оценки.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №98

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 7,
ал. 4 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти ОбС – Роман:
1. Одобрява годишния план за 2016 год., съгласно Приложение №1 с обяснителна
записка към него съгласно Приложение №2.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури за ползване на дървесина от
общинските горски територии чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно
наддаване при начална тръжна цена, определена за отделните видове дървесина съгласно чл.
37 от Наредба №9 на ОбС – Роман, за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги в изпълнение на чл. 28, ал. 3 от Наредба №22 на ОбС – Роман, за
управление на горските територии – собственост на община Роман.
3. Възлага на Кмета на Общината, или на оправомощено от него длъжностно лице да
утвърди график за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно
одобрения годишен план.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури съгласно Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
5. Критерия за оценка на офертите да бъде „най-висока цена”.
6. Гаранцията за участие в процедурите да бъде 5% от началната цена на търга, а
гаранцията за изпълнение на договорите да бъде 5% от стойността на договора.
7. При сключване на договор изпълнителя да внася първа вноска, не по-малка от 30%
от стойността на договора.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Даниел Константинов Димитров;
5.Николай Миков Миков
6.Драган Христов Капитански;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Цветелин Иванов Иванов
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отпускане на средства за осигуряване на пътуването на делегатите,
определени да участват н Националният учителски събор.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №99

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПФ
Общински съвет Роман:
Отпуска средства от фонд „резервен” – местни дейности – 270/двеста и седемдесет/ лева по
собствения бюджет за 2016г., местна дейност 122 „Общинска администрация”.
Средствата са с целево предназначение за осигуряване на средства за пътуване на
делегатите от община Роман, определени да участват в Националния учителски събор. като
парите се предоставят срещу представени разходооправдателни документи ( фактури) в касата
на ОбА-Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Докладна записка вх.№9100-749/13.06.2016г. от Радка Иванова ТановаПредседател на „Българската асоциация-Диабет”гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №100
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл., 124, ал.1 и ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Отпуска средства от Фонд “Резервен” - местни дейности 500 /петстотин/лева по
собствения бюджет за 2016 година в местна дейност 122 „Общинска администрация” –
параграф 42-14.
Средствата за целево предназначение – за предоставяне на еднократна финансова
помощ в размер на 500/петстотин/ лева – за регистрация на организация „Българска
организация диабет”гр.Роман;
След регистрацията на организацията, председателя следва да предостави в общината
заверени копия от всички документи, свързани с регистрацията, като разликата в неусвоената
сума /ако има такава/ бъде възстановена в касата на ОбА-Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков

7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Споразумение за общинско сътрудничество, между община Роман, в
качеството си на кандидат и партньори Основно училище „Св.св.Кирил и Методий
– с.Камено поле и Сдружение „Национално сдружение Наука“ гр. София за
изпълнение на проект с Рег. № BG05M2ОP001-3.002-0081 «Включващо образование –
ключът към успеха» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M2ОP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №101
На основание чл.61 от ЗМСМА ОбС-Роман одобрява Споразумение за общинско сътрудничество
между община Роман-кандидат и партньорите по проекта- Основно училище „Св.св.Кирил и Методий –
с.Камено поле и Сдружение „Национално сдружение Наука“, гр. София за изпълнение на проект с Рег.
№ BG05M2ОP001-3.002-0081 «Включващо образование – ключът към успеха» по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
11.Актуални въпроси.
В 1600 часа Председателстващия на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председателстващ
на ОбС-Роман:
/Д-р Даринка Лазарова/

закри

