ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№14
Днес 26.08.2016г. 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. Иван Тодоров Алексиев;
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,Антоанета КостадиноваСекретар на Община Роман;Цветелина Ботева-кмет на с.К.поле; Йоло Петков
Богданов-кмет на с-Кунино; Петя Милева-ВрИДКмет на с.С.бърдо;Иван
Петков-кмет на с.Радовене; Красимир Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене;
Нели Йорданова Димитрова-кмет на с.Д.Бешовица; Ивайло Христов Илиевкмет на с.Курново;Николай Цанов-кмет на с.Стояновци; Атанас Геновкм.наместник на с.Караш; Иван Данов-Км.наместник на с.Ср.рът и
М.равнище.

Присъстваха медии и граждани.

В 1200ч. 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 10
общински съветници.
Председателстващия предложи на вниманието на
съветниците допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.
Председателстващия Иван Алексиев предложи в дневния ред да влезе
Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно:Отпускане на
финансова помощ.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Иван Алексиев предложи в дневния ред да влезе
Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Проект Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение-Народно читалище „Христо Ботев 1907“гр.Роман.
С 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващия Иван Алексиев предложи в дневния ред да влезе
Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Отдаване под наем на част от имот ПОС.
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.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.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Заповед №ПД-07-14/21.07.2016г. на Областен управител гр.Враца за връщане
за ново обсъждане на решение №113 от Протокол №13/12.07.2016г. на Общински
съвет гр.Роман.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№207.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№208.
5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма
за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№209.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№226.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№227.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Определяне на представител на Общински съвет Роман в Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия.
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Писмен отчет за получените суми за командировки за второто тримесечие
на 2016г. на Кмета на Община Роман.
10.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.с вх.№203.
11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.с вх.№212
12. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Роман.

13.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване в общинските детски градини.
14.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение към Агенция
за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-03.02„Осигуряване на топъл обяд-2016“.
15.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализация за цената за наем при ползване на земеделска земя от
Общинския поземлен фонд при НТП:ниви, на територията на община Роман,
приета с решение №77 в протокол №15/29.07.2008г. на Общински съвет гр.Роман.
16.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Информация по чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за публичните финанси
на общината за полугодието на 2016 година.
17.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на
общината за полугодието на 2016 година.
18.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.
19.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на списъка на длъжностите в раздел І пътуващи учители от
ОДЗ “Зора“ и ЦДГ“Вълшебно детство“ в приложение №9 по бюджета на Община
Роман, които имат право на транспортни разноски за 2016 година.
20.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлени имоти по
кадастралната карта на с.Камено поле на основание чл.36, ал.1 от Закона за
общинската собственост.
21.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отстъпване на право на ползване на имот ЧОС на НЧ “Искра-1921г.“
22.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: ДЗ с вх.№ 1000-127/26.07.2016г. от Петя Василева Милева ВрИД Кмет на
с.Синьо бърдо.
23.Предложение от Кмета
на община Валери Ролански – относно: Задание
за допускане и направа на Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцелиран
план/ПП/ с вх.№2600-85/10.06.2016г. от „Зърнохран“ ЕООД“
24.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Докладна от клуба на пенсионера в с.Кунино за отпускане на средства.
25.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за отпускане на финансови средства на Пенсионерски клуб
„Еделвайс“ в с.Синьо бърдо.
26.Предложение от Общинския съветник Георги Василев-относно:Отпускане на
допълнителни финансови средства.
27.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно: Приемане и
присъединяване към Декларацията от Барселона.

28.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно:Промени и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Роман, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
29.Отчет от Красимир Кръстев относно:Отчета за финансовите резултати от
дейността на „Роман автотранспорт“ ЕООД през първото шестмесечие на 2016
година.
30.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно:Отпускане на
финансова помощ за пенсионерски клуб“Златна есен с.Струпец.
31.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Проект Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение-Народно читалище „Христо Ботев 1907“гр.Роман.
32.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на част от имот ПОС.
33.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.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №119
На основание чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, Прекратява правомощията на Председателя на
Общински съвет Роман Тихомир Вълчев.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл.
“ПРОТИВ” –4гл.
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
Председателстващия Иван Алексиев след гласуване и неприемане на т.1
от дневния ред напусна заседанието на ОбС-Роман.
Общинският съветник Росен Цолов предложи Общинският съветник
Даринка Лазарова да продължи да води Заседанието на ОбС-Роман по така
приетия дневен ред и го предложи за гласуване на Общинските съветници.

Общинският съветник Даниел Димитров влезе в залата.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №120
Избира общинският съветник Даринка Лазарова да продължи да води Заседанието на
ОбС-Роман по така приетия дневен ред и го предложи за гласуване на Общинските съветници.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.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:Заповед №ПД-07-14/21.07.2016г. на Областен управител гр.Враца за връщане
за ново обсъждане на решение №113 от Протокол №13/12.07.2016г. на Общински
съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №121
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС,
чл.5, ал.2 и 3 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман променя
предназначението на имот, представляващ - сграда “бивше училище” със застроена площ
от 276 кв.м. и дворно място от 1779 кв.м., находящо се в кв.18 УПИ ІІ пл.№176 по
Кадастралния и регулационен план на с.Курново, при граници на имота: от три страни
улици и дере от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2.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.
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно описан имот, като изготвената
оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.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:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№207.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №122
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Роман:
1.Дава съгласие община Роман
да изготви и подаде проектно
предложение„Рехабилитация и реконструкция на бул.“Христо Ботев „
и

тротоари, и съоръженията и принадлежностите към него на територията на гр.
Роман , община Роман .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 .
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. -Стратегическа
цел 3. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда, Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Роман Мярка 3.2.1
Реконструкция, модернизация, ремонт и поддържане уличната пътна мрежа в общинския
център и населените места в общината
3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия по
подготовката и кандидатстване с проектни предложения.
4.Упълномощава Кмета на Община Роман да бъдат подготвени проектни предложения
до максимално допустимия финансов ресурс за един проект, съгласно ПРСР 2014-2020
година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.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:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№208.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №123
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Роман
1.Дава съгласие община Роман
да изготви и подаде проектно
предложение„Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ –
ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км
8+200 “ и „РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ
VRC2144: /III-103, РОМАН – ЗЛАТНА ПАНЕГА/ - СТОЯНОВЦИ – ГРАНИЦА
ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) – БЕЛЕНЦИ /III-3008“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 .
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. -Стратегическа
цел 3. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда, Приоритет 3.1. Подобряване и развитие на техническата
инфраструктура Мярка 3.1.5 Строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на
общинската пътна мрежа и съоръженията към нея.
3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия по
подготовката и кандидатстване с проектни предложения.
4.Упълномощава Кмета на Община Роман да бъдат подготвени проектни предложения
до максимално допустимия финансов ресурс за един проект, съгласно ПРСР 2014-2020
година

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма
за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№209.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №124
1.Дава съгласие община Роман
да изготви и подаде проектно
предложение“„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С.
КАМЕНО ПОЛЕ, С. РАДОВЕНЕ, С. ХУБАВЕНЕ, С. СТРУПЕЦ, С. СИНЬО БЪРДО И
С. ДОЛНА БЕШОВИЦА ОБЩИНА РОМАН“. 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 .
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. -Стратегическа
цел 3. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда, Приоритет 3.1. Подобряване и развитие на техническата
инфраструктура Мярка 3.1.1 Проекти за доизграждане, реконструкция и ремонт на външна
и вътрешна водопроводна мрежа на гр. Роман и населените места в общината.
3.Община Роман се задължава да спазва законодателството в областта на държавните
помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ
4.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия по
подготовката и кандидатстване с проектни предложения.
5.Упълномощава Кмета на Община Роман да бъдат подготвени проектни
предложения до максимално допустимия финансов ресурс за един проект, съгласно ПРСР
2014-2020 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;

10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№226.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №125
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Роман
1.Дава съгласие община Роман
да изготви и подаде проектно
предложение„Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Васил Левски“
гр. Роман „ .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 .
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. - Стратегическа
цел 2. Подобряване на качеството на човешкия капитал и повишаване на жизнения
стандарт на населението, Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до
образование и съпътстващата инфраструктура Мярка 2.2.6. Изграждане на спортни
площадки в СОУ „Васил Левски“, гр. Роман
3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия по
подготовката и кандидатстване с проектни предложения.
4.Упълномощава Кмета на Община Роман да бъдат подготвени проектни
предложения до максимално допустимия финансов ресурс за един проект, съгласно ПРСР
2014-2020 година.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с вх.№227.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №126
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Роман
1.Дава съгласие община Роман
да изготви и подаде проектно
предложение„Рехабилитация и реконструкция на ул.“Иван Вазов с. Курново и
ул.“Искър“ гр. Роман както и тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях
„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 .
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. -Стратегическа
цел 3. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда, Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Роман Мярка 3.2.1
Реконструкция, модернизация, ремонт и поддържане уличната пътна мрежа в общинския
център и населените места в общината
3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия по
подготовката и кандидатстване с проектни предложения.
4.Упълномощава Кмета на Община Роман да бъдат подготвени проектни предложения
до максимално допустимия финансов ресурс за един проект, съгласно ПРСР 2014-2020
година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 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.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Драган Христов Капитански;

8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно:
Определяне на представител на Общински съвет Роман в Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №127
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закова за местното самоуправление и местната
администрация,във връзка с чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия Общински съвет
при Общинският съвет при Община Роман определя за свои представител в Общинският съвет
за намаляване на риска от бедствия Общинският съветник Ивайло Вутов Йолов.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.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:Писмен отчет за получените суми за командировки за второто тримесечие
на 2016г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №128
Приема писмения отчет за получените суми за командировки за второто тримесечие
на 2016г. на Кмета на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 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.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: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.с вх.№203.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №129
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 имот № 205.99 с площ от 1,103 дка
при НТП: § 4 и шеста категория на земята при неполивни условия в местността „Старите
лозя” в землището на гр.Роман, община Роман, област Враца, при граници на имота: път ІV
клас и частни имоти.
2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно описан имот, като изготвената
оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2016г.с вх.№212.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №130
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:

№ по
ред

№
на
АОС

местонахождение 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”

12

1539

Синьо бърдо
мест. „Станево усое”

13

1540

Синьо бърдо
мест. „Станево усое”

14

2799

Синьо бърдо
Йолова падина

описание, площ, начин на
трайно ползване и
категория на имота
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 дка
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
Изоставена нива
осма
772001
21.330 дка
Изоставена нива
четвърта
772023
14.110 дка
Изоставена нива
четвърта
772025
32.233 дка
Изоставена нива
четвърта
174046
1,169 дка
Нива четвърта

15

2800

Синьо бърдо
Йолова падина

16

2801

Синьо бърдо
Йолова падина

17

2805

Долна Бешовица
„Филиповец”

18

2806

Долна Бешовица
„Филиповец”

19

2807

Синьо бърдо
„Турльовец”

20

2838

Синьо бърдо
„Топлика”

21

2809

Синьо бърдо
„Калугер”

22

2811

Синьо бърдо
„Дърветата”

23

2813

Синьо бърдо
„Искъра”

24

2814

Синьо бърдо
„Беговище”

25

2815

Синьо бърдо
„Дудата”

26

2816

Синьо бърдо
„Искъра”

27

2817

Синьо бърдо
„Буков пещ”

28

2818

Синьо бърдо
„Бачището”

29

2819

Синьо бърдо
„Требежа”

30

2820

Синьо бърдо
„Ганов укоп”

31

2821

Синьо бърдо
„Ведни ниви”

32

2822

Синьо бърдо
„Ведни ниви”

33

2823

Синьо бърдо
„Ведни ниви”

174009
1,808 дка
Нива четвърта
174048
0,688 дка
Нива четвърта
084023
9,965 дка
Нива пета
084020
7,952 дка
Нива пета
053018
3,883 дка
Нива четвърта
102011
1,641 дка
Нива четвърта
225017
1,336 дка
Нива четвърта
011004
1,268 дка
Нива четвърта
001036
1,300 дка
Нива четвърта
018009
1,400 дка
Нива седма
010001
1,681 дка
Нива четвърта
001038
4,582 дка
Нива четвърта
028011
1,284 дка
Нива четвърта
026072
1,170 дка
Нива
четвърта
046008
2,058 дка
Нива четвърта
040003
6,006 дка
Нива четвърта
041001
1,676 дка
Нива четвърта
042007
2,065 дка
Нива четвърта
042011
2,163 дка
Нива четвърта

34

2824

Синьо бърдо
„Требежа”

35

2825

Синьо бърдо
„Шумака”

36

2829

Синьо бърдо
„Биволарника”

37

2830

Синьо бърдо
„Беговище”

38

2831

Синьо бърдо
„Цера”

39

2832

Синьо бърдо
„Щърков дол”

40

2833

Синьо бърдо
„Шумака”

41

2834

Синьо бърдо
„Шумака”

42

2835

Синьо бърдо
„Поповишки дол”

43

2836

Синьо бърдо
„Свинището”

44

2837

Синьо бърдо
„Топлика”

046012
1,552 дка
Нива четвърта
054012
3,496 дка
Нива четвърта
119047
1,805 дка
Нива
осма
162027
1,552 дка
Нива седма
190003
3,964 дка
Нива пета
184017
4,895 дка
Нива пета
164017
12,132 дка
Нива осма
164002
3,139 дка
Нива осма
162029
1,456 дка
Нива седма
096014
5.584 дка
Нива четвърта
102007
3,609 дка
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” – 9 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.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Георги Цветанов Василев;

12. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №131
1.Изменя и допълва Наредба №13 за определяне размера на местните данъци, както
следва:
1.1 В Глава първа , Общи положения :
В чл.2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:
1.”Данък върху таксиметров превоз на пътници”
1.2 В Глава втора , Местни данъци :
Създава се нов раздел VII с текстове член 58 – 64
Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл.58 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с
данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име
дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда
на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона
за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
Чл. 59 (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници
е 300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври на предходната
година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 60 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по
образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички
промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок
от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна
декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на
вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 61 Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в
приход на Община Роман, ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници е издадено за нейната територия.

Чл. 62 (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се
определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ
, където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници
по чл.59,ал.1;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ
, където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 63 Данъкът по чл.62 се внася преди получаване на издаденото разрешение
по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 64 Възстановяване на надвнесен данък по чл.62, ал.2 се извършва по
писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
Настоящите решения влизат в сила от 1 януари 2017 година.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване в общинските детски градини.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №132

Приема Наредба №25 за условията и реда за записване, отписване и преместване в
общинските детски градини.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение към
Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02„Осигуряване на топъл обяд2016“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №133
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Роман:
1.Дава съгласие за участие на Община Роман с проектно предложение към Агенция за
социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOP001-03.02„Осигуряване на топъл обяд-2016“.
2.Възлага на кмета на община Роман да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

15.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализация за цената за наем при ползване на земеделска земя от
Общинския поземлен фонд при НТП:ниви, на територията на община Роман,
приета с решение №77 в протокол №15/29.07.2008г. на Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №134
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.32, ал.2 и чл.41, ал.1 от
НРПУРОИ на Общински съвет Роман, ОбС-Роман, определя цена за наем при ползване на
земеделска земя от Общинския поземлен фонд при НТП:ниви, на територията на община Роман,
равна на размера на средното рентно плащане за стопанска 2016/2017 г. в левове на декар – 14,00
лв.
2. Възлага на кмета на община Роман да коригира наемните цени в сключените договори за
наем в случай, че са по-ниски от определената в т.1 цена - 14 лв./дка.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

16.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Информация по чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за публичните финанси
на общината за полугодието на 2016 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №135
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Роман приема Информацията за останалите
показатели, сделки и операции по реда на чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПФ на община Роман за
Първото полугодие за 2016 г.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

17.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на
общината за полугодието на 2016 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №136
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Роман приема Информацията за изпълнението на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Роман за Първото
полугодие за 2016 г.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

18.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №137
На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Роман, одобрява
бюджетната прогноза за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на община Роман– втори етап.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

19.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на списъка на длъжностите в раздел І пътуващи учители от
ОДЗ “Зора“ и ЦДГ“Вълшебно детство“ в приложение №9 по бюджета на Община
Роман, които имат право на транспортни разноски за 2016 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №138
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 43, ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. – за изпълнението на Държавния
бюджет на Република България за 2016 година, Общински съвет – Роман допълва Списъка на
длъжностите в частта на ДГ „Зора” и ДГ „Вълшебно детство”по Приложение № 9, Раздел І за
2016 година, считано от 01.08.2016 година със следните две длъжности, както следва:
№
Заемана длъжност
Маршрут
І.
ДГ „Зора” и ДГ „Вълшебно детство”
Домакин Филиал „Звънче” с.Струпец
Роман - Струпец
10.
Пом.възпитател Филиал”Звънче”с.Струпец
Роман - Струпец
11.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

20.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлени имоти по

кадастралната карта на с.Камено поле на основание чл.36, ал.1 от Закона за
общинската собственост.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №139
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.69
ал.1, 2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман дава съгласие за
прекратяване съсобствеността между община Роман от една страна и собствениците на
сгради върху земята, чрез продажба на частта на община Роман.
Възлага на Кмета на община Роман да проведе процедурите по прекратяване на
съсобствеността.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.45 ал.7
от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Роман, възлага на Кмета на Община Роман да сключи
договор с лицензиран оценител за изготвяне на справедлива пазарна цена на земята, като в
цената на земята бъде включено и правото на строеж за имотите, при условията на одобрения
ПУП - План за застрояване и регулация „Ромска махала” по плана на с.Камено поле със
Заповед № 2058/27.12.2007 г. на кмета на община Роман.
и същата да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

21.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отстъпване на право на ползване на имот ЧОС на НЧ “Искра-1921г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №140
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.68 т.1
от НРПУРОИ и § 4 от ПЗР на Закона на Народните читалища, Общински съвет гр.Роман,
дава съгласието си за отстъпване право на ползване на НЧ „Искра – 1921 г.” с.Синьо бърдо,
БУЛСТАТ: 106036627 с административен адрес: с.Синьо бърдо, ул.”Г. С. Раковски” № 2А,
върху имоти – ЧОС, за читалищни нужди, както следва.
№
по
ред

Документ
за
собственост на имота

Местонахождение на
имота

Описание на имота

1
1.

2
2840/26.07.2016 г.

3
Синьо бърдо
„Балваня”

2.

2841/26.07.2016

Синьо бърдо
„Балваня”

3.

2842/26,07,2016

Синьо бърдо
„Балваня”

4
406001
13,588 дка
Нива
четвърта
401001
3,138 дка
Нива
четвърта
400001
17,776 дка
Нива
четвърта

2. Общински съвет гр.Роман възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за
отстъпване право на ползване върху подробно описаните в т.1 имоти – ЧОС, като
правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

22.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: ДЗ с вх.№ 1000-127/26.07.2016г. от Петя Василева Милева ВрИД Кмет на
с.Синьо бърдо.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №141
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.151, ал.1, т.7 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет- Роман, дава съгласие и възлага на кмета на
община Роман да извърши необходимите действия за строеж на малък параклис на
„Св.Богородица” в УПИ VІІ в кв.7 върху площ от 4 кв.м по плана на с.Синьо бърдо, със
собствени средства на заявителя – Валя Кирилова Иванова по реда на чл.151, ал.1, т.7 от
Закона за устройство на територията.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

23.Предложение от Кмета
на община Валери Ролански – относно: Задание
за допускане и направа на Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцелиран
план/ПП/ с вх.№2600-85/10.06.2016г. от „Зърнохран“ ЕООД“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №142
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ,
Общински съвет Роман:
1.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеното
задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за изготвяне на ПУП-ПП в обхвата на
внесеното заявление.
2.Разрешава изработването на проект за ПУП-ПП за изграждане на техническа
инфраструктура да имоти №063009 и №063010 по Картата на възстановената собственост
(КВС) на с.Кунино, съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ.
3.Изготвеният ПУП да се съгласува съгласно изискванията на чл.128, ал.6 от ЗУТ.
4.Възлага на Кмета на Община Роман след одобряване на заданието и разрешението
за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане
на техническа инфраструктора до имоти №063009 и №063010 по Картата на възстановената
собственост (КВС) на с.Кунино, Община Роман, да ги съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

24.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Докладна от клуба на пенсионера в с.Кунино за отпускане на средства.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №143
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства от Фонд “Резервен” - местни дейности от общинския
бюджет за 2016 година сума в размер на 400/четиристотин/ в местна дейност 525 ”Клубове
на пенсионери и инвалиди” по собствения бюджет на община Роман за 2016г.
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи за участието им в
с.Царевец, общ.Мездра и с.Черни вид, общ.Тетевен на Певческата група „Детелини“ към
Пенсионерски клуб /Куна Кралица/с.Кунино в периода 27.08.2016г.-28.08.2016г.
Сумата да бъде получена лично от Председателя на Пенсионерски клуб /Куна
Кралица/с.Кунино от касата на община Роман и в срок до 30/тридесет/ календарни дни, от
получаването и да бъде отчетена с разходно –оправдателен документ/фактура/, съобразно
предназначението им.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

25.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за отпускане на финансови средства на Пенсионерски клуб
„Еделвайс“ в с.Синьо бърдо.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №144
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства от Фонд “Резервен” - местни дейности от общинския
бюджет за 2016 година сума в размер на 400/четиристотин/ в местна дейност 525 ”Клубове
на пенсионери и инвалиди” по собствения бюджет на община Роман за 2016г.
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи за участието фолклорен
събор „Боженишки Урвич - 2016“ с.Боженица, община Ботевград на Пенсионерски клуб
/Еделвайс/с.Синьо бърдо на 27.08.2016г.
Сумата да бъде получена лично от Председателя на Пенсионерски клуб
/Еделвайс/с.Синьо бърдо от касата на община Роман и в срок до 30/тридесет/ календарни

дни, от получаването и да бъде отчетена с разходно –оправдателен документ/фактура/,
съобразно предназначението им.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

26.Предложение от Общинския съветник Георги Василев-относно:Отпускане на
допълнителни финансови средства.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №145
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 1000/хиляда/ лева от Фонд “Резервен” местни дейности от общинския бюджет за 2016 година по бюджета на Читалище „Искра
1921” с.Синьо бърдо за 2016г., за до финансиране на държавна Дейност 738 ”Читалища” –
параграф 45-00;
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи във връзка с участието
на читалището в Фолклорен фестивал в град Борово, област Русе в периода 03.09.2016г.04.09.2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 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.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Драган Христов Капитански;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

27.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно: Приемане и
присъединяване към Декларацията от Барселона.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №146
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Роман:
1.Приема и присъединява Община Роман към декларацията от Барселона, подписана от кметовете
и други избрани представители, присъстващи на първата Паневропейска среща на местна власт и
новото поколение споразумения за свободна търговия, проведена на 21 и 22 април в Барселона.
2.Възлага на кмета на община Роман и на председателя на Общински съвет –Роман, да подпишат
декларацията като акт за присъединяване към нея.
Препис от решението да се изпрати на кмета на община Роман и на председателя на Общински
съвет-Роман, за сведение и изпълнение.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

28.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно:Промени и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Роман, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №147
Промени и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Роман, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Драган Христов Капитански;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
5.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Божидар Тодоров Нинов;

“ВЪЗД.СЕ” – 4гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
29.Отчет от Красимир Кръстев относно:Отчета за финансовите резултати от
дейността на „Роман автотранспорт“ ЕООД през първото шестмесечие на 2016
година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №148
Приема отчета за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт“ ЕООД
през първото шестмесечие на 2016 година.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

30.Предложение от Общинския съветник Даринка Лазарова-относно:Отпускане на
финансова помощ за Пенсионерски клуб“Златна есен“с.Струпец.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №149
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства от Фонд “Резервен” - местни дейности от общинския
бюджет за 2016 година сума в размер на 400/четиристотин/ в местна дейност 525 ”Клубове
на пенсионери и инвалиди” по собствения бюджет на община Роман за 2016г.
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи за участието на
Международен фолклорен фестивал „Балканска черга“с.Шипковци, община Кюстендил на
Пенсионерски клуб /Златна есен/с.Струпец в периода 17.09.2016г.-18.09.2016г.
Сумата да бъде получена лично от Председателя на Пенсионерски клуб /Златна
есен/с.Струпец от касата на община Роман и в срок до 30/тридесет/ календарни дни, от

получаването и да бъде отчетена с разходно –оправдателен документ/фактура/, съобразно
предназначението им.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

31.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Проект Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо
предназначение-Народно читалище „Христо Ботев 1907“гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №150
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, 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
§4 от ПЗР на Закон аза народните читалища
2.Учредява на „Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман безвъзмездно
право на строеж върху недвижимият имот двуетажна масивна сграда с обществено
обслужващо предназначение Читалище със ЗП от 720. кв.м. и дворно място от1050
кв.м.находящи се в , УПИ II пл. № 753 кв.42 по КРП на гр. Роман . за реализацията на проект
Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо предназначение –
Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман „ „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 строеж с „Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр.
Роман за срок от 10 години
4.Учредява на „Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман безвъзмездно
право на ползване върху недвижимият имот двуетажна масивна сграда с обществено
обслужващо предназначение Читалище със ЗП от 720. кв.м. и дворно място от1050
кв.м.находящи се в , УПИ II пл. № 753 кв.42 по КРП на гр. Роман за реализацията на проект
Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено обслужващо предназначение –
Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман „ .След изтичане на 10 годишният
срок община Роман придобива безвъзмездно право на собственост върху изграденото от
читалището.

5.Възлага на Кмета на община Роман да издаде заповед и да подпише договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“
„Роман за срок от 10 години
6.Дава съгласие на „Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман да изготви
и подаде проектно предложение“ Ремонт на двуетажна масивна сграда с обществено
обслужващо предназначение –Народно Читалище „ Христо Ботев 1907“ „ гр. Роман „ .
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.
Стратегическа цел 2. Подобряване на качеството на човешкия капитал и повишаване на
жизнения стандарт на населението Приоритет 2.4. Стимулиране развитието на културата и
спорта и модернизиране на инфраструктурата Мярка 2.4.3 2. Участие на общината и
читалищните институции в проекти за модернизиране и възстановяване на читалищата и
съгласувани със стратегията за местно развитие.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

32.Докладна записка от Кмета на община
относно: Отдаване под наем на част от имот ПОС.

Роман

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №151
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 Закона за
общинската собственост и чл.20,ал.1 и ал.З от НРПУРОИ на ОбС – Роман, Общински
съвет гр.Роман
1. Да се отдаде под наем за временно и възмездно ползване, част от имот – Публична
общинска собственост, с площ от 16,80 кв.м. находяща се в приземния етаж от сграда
СУ”Васил Левски" гр. Роман, актувана с АПОС № 338/20.10.1995 г., при начална тръжна цена
в размер на 21,85 лв./двадесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Роман да проведе публично оповестен търг с явно наддаване
по реда на глава V от НПУРОИ на ОбС и сключи договор за наем със спечелилия, за срок от 5
години, за продажба на закуски и разрешени пакетирани храни, съгласно Наредба №
37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

33.Актуални въпроси.

В 1430 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

