ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№13
Днес 12.07.2016г. 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. Божидар Тодоров Нинов;
5. Цветелин Иванов Иванов;
6. Даниел Константинов Димитров;
7. Николай Миков Миков;
8. Иван Тодоров Алексиев;
9. Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;

От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община
Роман,Соня Тинчева-Зам.кмет на Община Роман,Антоанета КостадиноваСекретар на Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт;Цветелина
Ботева-кмет на с.К.поле; Йоло Петков Богданов-кмет на с-Кунино; Петя
Милева-ВрИДКмет на с.С.бърдо; 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;
Атанас Генов-км.наместник на с.Караш;

Присъстваха и граждани.

В 1345ч. заседанието беше открито от Председателстващия на Общински
съвет – Роман Иван Алексиев избрана съгласно чл.12, ал.1, т.2 Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Роман в присъствието на 12
общински съветници.
Председателстващия предложи на вниманието на
съветниците допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.
Кмета на Община Роман Валери Ролански оттегли от дневния ред
т.8.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Промяна в наименованията на СОУ ”Васил Левски”, ОДЗ ”Зора” и
ЦДГ”Вълшебно детство”-гр.Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански оттегли от дневния ред
т.9.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Изграждане в гр.Роман на войнишки паметник „В памет на загиналите
от гр.Роман във войните за свободата на България.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Иван Алексиев предложи в дневния ред да влезе
Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирана промяна на поименния списък на
капиталовите разходи на община Роман за 2016г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинският съветник Цветелин Иванов предложи в дневния ред да влезе
Докладна записка от Общинския съветник Цветелин Иванов-относно: Проект
Реконструкция и ремонт двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и и подобряване на прилежащото
пространсво-дворно място от 3000 кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. № 257по
КРП на с. Камено поле.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

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

1.Прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет Роман
Тихомир Вълчев съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Роман, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, във връзка чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА,
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Избор на състав на местна комисия за обществен ред и сигурност
/МКОРС/.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Одобряване на общата численост и структура на общинска
администрация-Роман.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ООД гр.Враца за 13.07.2016г.
5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД
гр.Враца за 29.07.2016г.
6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Предоставяне на правомощията по изпълнението на общинския бюджет
за 2016 година.
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета в т.1 от решение №30 прието с Протокол
№6/27.01.2016г. но Общински съвет гр.Роман.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване по процедура по продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на недвижими имоти-частна общинска собственост и утвърждаване на експертна
оценка.
10. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Постъпило искане с вх.№9100-750/13.06.2016.за удължаване срока на
договора с община Роман.
11.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирана промяна на поименния списък на
капиталовите разходи на община Роман за 2016г.
12.Докладна записка от Общинския съветник Цветелин Иванов-относно: Проект
Реконструкция и ремонт двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и и подобряване на прилежащото
пространсво-дворно място от 3000 кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. № 257по
КРП на с. Камено поле.
13.Актуални въпроси.

1.Прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет Роман
Тихомир Вълчев съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Роман, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, във връзка чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА,
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №102
На основание чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, Прекратява правомощията на Председателя на
Общински съвет Роман Тихомир Вълчев.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл.
“ПРОТИВ” –4гл.
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН” – 1 гл.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Избор на състав на местна комисия за обществен ред и сигурност
/МКОРС/.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №103
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,ОбС-Роман:
І. Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/
ІІ.Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност.
Председател: Иван Алексиев Тодоров - Председател на постоянна Комисия по конфликт на
интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към
ОбС-Роман.

Зам.председател:Петър Христов Петров – Полицейски инспектор при РУ на МВР-Роман.
Секретар: Соня Димитрова Тинчева – Зам.кмет на община Роман.
Членове:
1.Росен Данчев Цолов –Общински съветник;
2.Нина Върбанова – Главен юрисконсулт при ОбА гр.Роман;
3.Петър Динков Ангелов – Главен специалист“ОМП, УК и ГЗ“ при ОбА-Роман;
4.Валя Денчева – Секретар на МКБППМН;
5.Георги Александров Мичев – Ръководител на район ВиК гр.Роман;
6.Красимир Димитров Кръстев- Управител на Роман Автотранспорт ЕООД;
7.Цветелина Иванова Ботева-Кмет на с.Камено поле;
8.Йоло Богданов Петков-Кмет на с.Кунино;
9.Ивайло Христов Илиев-Кмет на с.Курново;
10.Иван Веселинов Петков-Кмет на с.Радовене;
11.Красимир Георгиев Кръстев-Кмет на с.Хубавене;
12.Нели Цветанова Димитрова-Кмет на с.Долна Бешовица;
13.Пламен Христов Лалов-Кмет на с.Струпец;

14.Николай Павлинчов Цанов-Кмет на с.Стояновци;
15.Петя Василева Милева-ВрИД Кмет на с.Синьо бърдо.
ІІІ.Комисията да разработи и приеме План за действие за 2016 година.
ІV.Препис от решението и плана за действие за 2016г. да се изпрати на РУ гр.Роман.
V.Настоящото решение отменя Заповед №1964 от 14.12.2007г. на Кмета но Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Тодоров Алексиев;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма.
3.Докладна записка
от Кмета
относно:Одобряване на общата
администрация-Роман.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
на община
Роман
Валери Ролански –
численост и структура на общинска

Общинският съветник Даринка Лазарова си направи отвод
поради конфликт на интереси
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №104
1.Отменя Структурата на Общинска администрация-Роман, приета с решение на ОбСРоман №185 от 29.09.2012г.
2.одобрява предложената от кмета на общината обща численост и структура в
дейност“Общинска администрация“- 47 щатни бройки,съгласно приложение 1 и Приложение 2:
- 41,5 щатни бройки численост за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация“
- 5,5 щатни бройки численост за до финансиране с местни приходи в дейност“Общинска
администрация“ /сагл.Решение на ОбС-Роман №36/27.01.2016г.
3.Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно разписание в съответствие с
одобрената структура и Устройствен правилник на Общинска администрация.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;

4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
“ВЪЗД.СЕ” – 5гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Ивайло Вутов Йолов;
5.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ООД гр.Враца за 13.07.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №105
Общински съвет Роман дава мандат на Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман, в
качеството му на представител на община Роман в асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца, за гласуване по точките от дневния ред на заседанието по свое
усмотрение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Тодоров Алексиев;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Божидар Нинов напусна залата

5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД
гр.Враца за 29.07.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №106
Общински съвет Роман дава мандат на Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман, в
качеството му на представител на община Роман в Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца, по т.1 от дневния ред, да съгласува Бизнес плана за
развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Враца, за периода 2017-2020г.,
в съответствие с разпоредбите на чл.10 от ЗРВКУ, чл.27 от НРКВКУ и чл.6.4 от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
ВиК услуги.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Предоставяне на правомощията по изпълнението на общинския бюджет
за 2016 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №107
„На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.104,ал.1, т.4 и т.5, чл.125, ал.1, т.1 и т.2,
чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Роман:
І. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1.

В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите
за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №108
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
2.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 3гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №109
ІІ. Упълномощава кмета на общината:
1.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани
със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и
на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общински бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 5гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
5.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Ивайло Вутов Йолов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №110
2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението
на средствата в края на годината.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 4гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл. 1.Ивайло Вутов Йолов;
2.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №111
3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни
фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския
план за развитие.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 4гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №112
4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.”

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –6 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Веска Иванова Миндинска;
2.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 3гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Д-р Даринка Лазарова Вънова;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета в т.1 от решение №30 прието с Протокол
№6/27.01.2016г. но Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №113
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС ОбС-Роман,
допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета в т.1 от Решение № 30 прието с Протокол №
6/27.01.2016 г. на ОбС-Роман с УПИ ІІ с пл.№ 176 в кв.18 с площ от 1779 кв.м ведно със масивна сграда
върху имота, представляваща, бивше училище на един етаж с таванско и избено помещение със ЗП 276
кв.м и масивна сграда /тоалетна и съблекални/ със ЗП 80 кв.м, по Кадастралния и регулационен план на
с.Курново, при граници на имота: от три страни улици и дере.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за изготвяне на пазарна
цена на горе цитираните и подробно описани имоти, като изготвената оценка на всеки един от тях, бъде
представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №114

1.Изключва имот № 028052 с площ от 22,450 дка при НТП: нива, пета категория в
землището на с.Караш, с АЧОС № 2326/23.07.2014 г. в т. 4 в Приложение 1 от решение №
30 прието с протокол № 6/27.01.2016 г. на Общински съвет гр. Роман.
2. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗОС ОбС- Роман,
допълва Програма по чл.8 ал.9 от ЗОС за отдаване под наем имоти общинска собственост
за 2016 г. като включва, следните имоти:
№
описание, площ, начин на
№ по
на
местонахождение на имота
трайно ползване и
ред
АОС
категория на имота
1

1537

Синьо бърдо
мест.„Трите круши”

2

1551

Синьо бърдо
мест. „Веждата”

3

2326

Караш
мест.”........”

4

2430

Синьо бърдо
мест. „Биволарника”

5

2558

Синьо бърдо
мест. „Биволарника”

6

2559

Синьо бърдо
мест. „Биволарника”

7

2693

Синьо бърдо
мест. „Трапа”

8

2797

Синьо бърдо
мест. „Требежа”

9

2643

Синьо бърдо
мест. „Йолова падина”

10

2645

Синьо Бърдо
мест. „Поповишки дол”

11

1543

Синьо бърдо
мест. „Станево усое”

227001
12.785 дка
Нива
пета
000516
72.045 дка
Нива
седма
028052
22,450 дка
Изоставена нива
пета
119035
2,245 дка
Нива
осма
119039
4,593
Нива
осма
119041
1,419
Нива
осма
187011
8,921 дка
Ливада
четвърта
046010
1,002 дка
Нива
четвърта
174024
Нива
0,778 дка
092018
26,235 дка
Изост.нива
осма
772001
21.330 дка
Изоставена нива

12

1539

Синьо бърдо
мест. „Станево усое”

13

1540

Синьо бърдо
мест. „Станево усое”

четвърта
772023
14.110 дка
Изоставена нива
четвърта
772025
32.233 дка
Изоставена нива
четвърта

2.

Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под наем на публично
оповестен търг, посочените в т.2 имоти и сключване на договор за наем по реда на ЗОС и
НРПУРОИ за срок от 5 години.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Цветелин Иванов Иванов;
3.Даниел Константинов Димитров;
4.Николай Миков Миков;
5.Иван Тодоров Алексиев;
6.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 3гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл. 1.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
2.Ивайло Вутов Йолов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване по процедура по продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на недвижими имоти-частна общинска собственост и утвърждаване на експертна
оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №115
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8 ал.1, ал.4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска
собственост, чл. 50, ал. 1,и чл. 78, ал.1, ал. 2, чл.88, чл.90 и чл.91 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Открива процедура по продажба на движими вещи общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от
лицензиран оценител - поцинкована профилирана ламарина, останала след ремонт на

покрива на общинска сграда в кметство с.Синьо бърдо с количество на материала по
изготвен протокол от комисия назначена със заповед на кмета на община Роман – 102 бр.
2. Утвърждава изготвената експертна оценка в размер на 2 616,00 лв./две хиляди
лева шестстотин и шестнадесет лева/. Пазарната стойност на актива-поцинкована
профилирана ламарина – втора употреба в лева на брой – 25,65 лв./бр.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на община Роман да
организира и проведе публичен търг с явно наддаване при
3.1. Начална тръжна цена 2 616,00 лв./две хиляди лева шестстотин и шестнадесет
лева/;
3.2. Депозит за участие в търга - 10 % върху началната тръжна цена 261,60 лв. /двеста
шестдесет и един лева/ който да се внася по банкова сметка BG77STSA93003308330756,
банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман
3.3. Цена на тръжната документация 20.00 лв., с включено ДДС.
4.След провеждане на публичния търг с явно наддаване и сключване на договор за
продажба със спечелилия участник, сумата получена от продажбата да бъде преведена по
сметка на църковното настоятелство за изграждане на храм «Архангелски събор» с.Синьо
бърдо.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Цветелин Иванов напусна залата
10. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Постъпило искане с вх.№9100-750/13.06.2016.за удължаване срока на
договора с община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №116
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.68 т.1 от
НРПУРОИ на ОбС-Роман, Учредява безвъзмездно право на ползване, върху имот,
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, пл.№ 63, находящ се в кв.24 по

Кадастралния и регулационен план на с.Караш с площ от 340 кв.м, ведно с едноетажна
полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м, актуван с АЧОС №
1207/06.04.2006 г. на Сдружение „Пенсионерски клуб – Караш”, БУЛСТАТ:176411642,
представлявано от председателя Валентин Петров Иванов, ЕГН 5406056926 със седалище
и адрес на управление: с.Караш, ул.”Васил Левски” № 47, като юридическо лице с
нестопанска цел осъществяващо общественополезна дейност регистрирано с решение №
91/23.10.2012 г. на Окръжен съд гр.Враца и вписан в централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност под №
20121112010.
ІІ. Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС за срок от пет години.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Даниел Константинов Димитров;
5.Николай Миков Миков;
6.Иван Тодоров Алексиев;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Цветелин Иванов се върна в залата
11.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирана промяна на поименния списък на
капиталовите разходи на община Роман за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №117
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 капитарловите разходи на община
Роман за 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12.Докладна записка от Общинския съветник Цветелин Иванов-относно: Проект
Реконструкция и ремонт двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и и подобряване на прилежащото
пространсво-дворно място от 3000 кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. № 257по
КРП на с. Камено поле.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №118
1.На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.3, ал.4 ал.5,ал.6 т.1 и ал.7 и чл.39,ал.2,ал.3
ал.4 ,ал.5 и 6 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.5,т. 1 и чл.68,ал.1 от Наредба №6 за за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и §4 от ПЗР на Закон аза
народните читалища.

2.Учредява на „Народно читалище Просвета -1925“ с. Камено поле безвъзмездно
право на ползване върху недвижимият имот двуетажна масивна сграда с обществено
обслужващо предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и дворно място от 3000
кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. № 257по КРП на с. Камено поле за реализацията на
проект “Реконструкция и ремонт двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и и подобряване на прилежащото
пространство-дворно място от 3000 кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. № 257по КРП на
с. Камено поле „След изтичане на 10 годишният срок община Роман придобива
безвъзмездно право на собственост върху изграденото от читалището.
3.Възлага на Кмета на община Роман да издаде заповед и да подпише договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване с „Народно читалище Просвета -1925“ с.
Камено поле за срок от 10 години
4.Дава съгласие на „Народно читалище Просвета 1925“ с. Камено поле да изготви и
подаде проектно предложение“Реконструкция и ремонт двуетажна масивна сграда с
обществено обслужващо предназначение Читалище със ЗП от 741 кв.м. и и подобряване на
прилежащото пространство-дворно място от 3000 кв.м.находящи се в , УПИ VIкв.20 пл. №
257по КРП на с. Камено поле „. за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020
г.),както и по други оперативни програми финансирани от ЕС , както и ,че дейностите са
включени и отговарят на приоритетите от Общинския план за развитие на община Роман за
периода 2014-2020г.и съгласувани със стратегията за местно развитие.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Иван Тодоров Алексиев;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.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:
/Иван Алексиев/

закри

