ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№19
Днес 27.01.2017г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Тихомир Василев Вълчев;
2. Росен Данчев Цолов;
3. Христина Петкова Тодорова;
4. Веска Иванова Миндинска
5. Божидар Тодоров Нинов;
6. Цветелин Иванов Иванов
7. Даниел Костадинов Димитров;
8. Николай Миков Миков
9. Иван Алексиев Тодоров;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман,Николинка КътовскаДиректор на дирекця“УТ, ОП, ХД и МДТ“, Христо Томов –Директор на
Дирекция „АПИТО и ФСД“; Цветелина Ботева-кмет на с.К.поле; Йоло Петков
Богданов-кмет на с-Кунино; Петя Милева-кмет на с.С.бърдо; Иван Петковкмет на с.Радовене; Красимир Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене; Нели
Димитрова-кмет на с.Д.Бешовица,Пламен Лалов-Кмет на с.Струпец; Ивайло
Христов Илиев-кмет на с.Курново; Николай Цанов-кмет на с.Стояновци;
Атанас Генов-км.наместник на с.Караш; Иван Данов-Км.наместник на
с.Ср.рът и М.равнище.
В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците допълнително
внесени неотложни материали към дневния ред.

Кмета на Община Роман Валери Ролански изтегли от дневния ред
т.9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Промяна наименованията на социалните услуги за деца и младежи,
делегирани от държавна дейности, функциониращи на територията на
Община Роман, в съответствие с регламентирани социални услуги п чл.36 от
ППЗСП, изм. и доп. ВД, бр.89/11.11.2016г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански изтегли от дневния ред
т.10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване социална услуга Дневен център за стари хора в гр.Роман,
считано от 01.012017г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански изтегли от дневния ред
т.12.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за отчета за изпълнение на капиталовите разходи да
2016г. на община Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред като
т.9 да влезе Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2016г.
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.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Одобряване на общата численост и структура на общинска
администрация Роман.
2.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.07.201631.12.2016г.
3.Докладна записка
от Кмета
на
община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска програма за развитие на читалищната дейност и
програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2017 година в
община Роман в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.

4.Докладна
записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Представител на община Роман в извънредното общо събрание на МБАЛ
“Христо Ботев“ АД Враца.
5.Докладна записка
от
Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми за четвъртото тримесечие на 2016г. на
Кмета на Община Роман.
6.Докладна записка
от Кмета
на
община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община
Роман за 2016г.
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Разплащане на доставките по схема „Училищен плод“.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Разплащане на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Роман“
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2016г.
10.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на
новообразувани имоти от поземлени имоти в
землището на с.Камено поле, с.Кунино, гр.Роман, с.Хубавене и с.Курново.
11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2017г.
12.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на бюджет на община Роман за 2017г.
13.Актуални въпроси.

1.Докладна записка
от Кмета
на община
относно: Одобряване на общата численост
администрация Роман.

Роман
Валери Ролански –
и структура на общинска

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №200
Общинският съветник Даринка Лазарова си направи отвод
Във връзка със Заповед на Областен управител на област Враца, с което е върнато за
преразглеждане Решение №191 от Протокол №18/23.12.2016г.
1.Отменя свое решение №191 от Протокол №18 от 23.12.2016г. с което е одобрена
общата численост и структура на Общинска администрация гр.Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №201
Общинският съветник Даринка Лазарова си направи отвод
2.Одобрява предложената от Кмета на община Роман обща численост и структура в
дейност „Общинска администрация“-47 щатни бройки, съгласно приложението.
-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“/съгл. Решение на ОбС - Роман №36/27.01.2016г.
3.Възлага на Кмета на общината да утвърди Устройствен правилник на Общинската
администрация е длъжностно разписание в съответствие с одобрената в т.2 структура.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Веска Иванова Миндинска
3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Цветелин Иванов Иванов
5.Даниел Костадинов Димитров;
6.Николай Миков Миков
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 2гл..1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Георги Цветанов Василев;
2.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.07.201631.12.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №202
Приема отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.07.2016-31.12.2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска

5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка
от Кмета
на
община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска програма за развитие на читалищната дейност и
програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2017 година в
община Роман в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №203
Приема плановете за дейността за читалищата и предложената общинска програма за
развитие на читалищната дейност и програма-календар за 2017 година в Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна
записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Представител на община Роман в извънредното общо събрание на МБАЛ
“Христо Ботев“ АД Враца.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №204
Представител на община Роман в извънредното общо събрание на МБАЛ “Христо Ботев“ АД
Враца насрочено за 09.02.2017г. от 1300 часа се определя Валери Георгиев Ролански-Кмет на
Община Роман, а при невъзможност от негова страна да присъства да бъде заместван от Соня
Димитрова Тинчева-Зам.кмет на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка
от
Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми за четвъртото тримесечие на 2016г. на
Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №205

Приема писмен отчет за получените суми за четвъртото тримесечие на 2016г. на Кмета
на Община Роман.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка
от Кмета
на
община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община
Роман за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №206
Приема отчета за изпълнение на мерките по Програма за опазване на околната среда и
Програма за управление на отпадъците за 2016г.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Разплащане на доставките по схема „Училищен плод“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №207
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява средства в
размер на 2428,81 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка по
извънбюджетната сметка 7443 на община Роман за разплащане на доставките по схема
„Училищен плод“ за периода ноември 2016 - май 2017г.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Разплащане на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Роман“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №208
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява средства в размер
на 12650,00 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка 7403 по
извънбюджетната сметка 7443 на община Роман за разплащане на проект „Осигуряване на топъл
обяд 2016 в община Роман“ за периода декември 2016- април 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов

7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №209
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка и с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, приема Отчет за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни за 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на
новообразувани имоти от поземлени имоти в
землището на с.Камено поле, с.Кунино, гр.Роман, с.Хубавене и с.Курново.
Общинският съветник Цветелин Иванов си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №210
.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, утвърждава
новообразувани имоти по землища, както следва:
І.Курново
1. Утвърждава новообразувани имоти от имот № 086008 с площ от 335,949 дка при
НТП: пасище с храсти и КЗ при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Лъга”
землище с. Курново, актуван АПОС № 1898/30.09.2013 г., а именно:
- № 086009 с площ от 66.515 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
- № 086010 с площ от 81.067 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
- № 086011 с площ от 188.368 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
ІІ.Камено поле
1. Утвърждава новообразувани имоти от имот № 000302 с площ от 322,726 дка при
НТП: пасище мера и КЗ при неполивни условия: десета, находящ се в землище с. Камено
поле, актуван АПОС № 2691/27.04.2015 г., а именно:
- № 000303 с площ от 70.054 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 000304 с площ от 252.671 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета

2. Утвърждава новообразувани имоти от имот № 000299 с площ от 168,365 дка при
НТП: пасище мера и КЗ при неполивни условия: десета, находящ се в землище с. Камено
поле, актуван АПОС № 1633/18.04.2012 г., а именно:
- № 303070 с площ от 102.046 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 303071 с площ от 52.798 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 303072 с площ от 13.521 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
3. Имот № 055012 с площ от 309,154 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: десета, находящ се в землище с. Камено поле, актуван АПОС № 1627/18.04.2012 г.,
- № 055020 с площ от 34.265 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055021 с площ от 53.665 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055023 с площ от 39.173 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055024 с площ от 155.778 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055025 с площ от 10.550 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055026 с площ от 15.722 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
4. Имот № 333026 с площ от 320,697 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: десета, находящ се в вестността „Падината” в землище с. Камено поле, актуван
АПОС № 2690/27.04. 2015 г.,
- № 333027 с площ от 17.596 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: девета
- № 333028 с площ от 69.081 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: девета
- № 333029 с площ от 207.393 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: девета
- № 333030 с площ от 26.627 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: девета
5. Имот № 055016 с площ от 128,142 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: десета, находящ се в землище с. Камено поле, актуван АПОС № 1715/08.08.2012 г.,
- № 055018 с площ от 23.285 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 055019 с площ от 104.857 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
ІІІ.Кунино
1. Имот № 098013 с площ от 102,000 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: десета, находящ се в землище с. Кунино, актуван АПОС № 1572/09.04.2012 г.,
- № 098034 с площ от 19.357 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 098035 с площ от 56.956 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
- № 098036 с площ от 25.686 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: десета
2. Имот № 000072 с площ от 92,967 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: четвърта, находящ се в землище с. Кунино, актуван АПОС № 1748/03.12.2012 г.,
- № 020010 с площ от 48.842 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: четвърта
- № 020011 с площ от 44.125 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: четвърта
ІV.Роман
1. Имот № 096017 с площ от 259,160 дка при НТП: пасище мера и КЗ при неполивни
условия: шеста, находящ се в местността „Полицата” в землище гр.Роман, актуван АПОС №
1646/19.04.2012 г.,
- № 096018 с площ от 81.384 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: шеста
- № 096019 с площ от 177.776 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: шеста
V.Хубавене
1. Имот № 089001 с площ от 388,624 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ при неполивни
условия: осма, находящ се в местността „Иванковец” в землище с.Хубавене, актуван АПОС №
1927/30.09.2013 г.,
- № 089101 с площ от 34.680 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
- № 089102 с площ от 35.132 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
- № 089103 с площ от 318.817 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
VІ. Възлага на кмета на община Роман да извърши всички последващи, действия
съгласно нормативната уредба на ЗОС, ЗСПЗЗ.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №211
І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.1 от
НРПУРОИ на ОбС Роман,Общински съвет гр.Роман приема годишно програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.
ІІ.Възлага на Кмета на община Роман изпълнение на Годишната програма за 2017г.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
относно: Приемане на бюджет на община Роман за 2017г.

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №212
1. Приема бюджета на Община Роман за 2017 г. по пълна бюджетна класификация по
приходите и разходите, както следва:
1.1. По приходите в общ размер на 5 458 416 лв., съгласно Приложение № 1;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 320 727 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 109 779
лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в
размер на 25 000 лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2016 година в размер на 185 948 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 137 689 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 216 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 547 370 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 502 000 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване – 77 900 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в общ размер на 336 500 лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 65 000 лв.
1.1.2.5.2. Капиталови разходи СЕБРА по обекти – 271 500 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2016 година в размер на 546 079 лв.
1.1.2.7. Погасяване заем ПУДООС: - 0 лв.
1.1.2.8. Вноски по чл.60 и 64 от ЗУО и Наредба 7 от 2013 г.: - 37 100 лв.
1.1.2.9. Погасяване на вътрешен временен заем по решение на ОбС: 0 лв.
1.1.2.10. Получаване на дългосрочен банков заем – 0 лв.
1.1.2.11. Погасяване на дългосрочен банков заем -51 060 лв.
1.2. По разходите в общ размер на 5 458 416 лв., разпределени по функции и дейности
съгласно Приложения №2 и 3;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 320 727 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 982 735 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи по решение на ОбС в размер на 26
000 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 154 954 лв.
1.3 Приема обобщения индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз за 2017 г. съгласно Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2017 г. – 64541 лв.
1.3.2. По прихода – 587 092 лв.
1.3.3. По разхода – 651 633 лв.
1.3.4. Салдо към 31.12.2017 г. – 0 лв.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов
7.Даниел Костадинов Димитров;

8.Николай Миков Миков
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №213
2. Приема разпределение на преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за
2017 г., съгласно Приложение № 5;
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет за 2017 г., изчислено на касова
основа в размер на 0 лв.
4. Приема разчета за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови
разходи, средствата от продажба на нефинансови активи, преходен остатък по обекти за 2017
г., съгласно Приложение № 6;
5. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система на
делегирани бюджети и местните дейности, съгласно Приложение № 7 и Размера на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и кметските наместници съгласно
Приложение № 7А;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №214
Общинският съветник Росен Цолов си направи отвод

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи,
съгласно Приложения № 8 и 9;
6.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 100%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
персонала от ОбА, дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ, имащи право на такива
разходи, съгласно Приложение №8;
6.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 100%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
пътуващи учители, финансирани от общинския бюджет за 2017 год., имащи право на такива
разходи,съгласно Приложение №9,

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков
8.Иван Алексиев Тодоров;
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 №215
7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г. в размер на 2417813 лв.
8.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г. в размер на 2417813 лв.
9. Размера на просрочените задължения за 2016 г., които ще бъдат ще бъдат разплатени
от бюджета за 2017 г. в размер на 0 лв. съгласно Приложение 2 – образец на МФ.
10. Размер на просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани през
2017 г. в размер на 56 172 лв.
11. Максимален размер на плащанията по общинския дълг за 2017 г. – 185 646 лв.,
лимит на общинските гаранции за 2017 г. – 77271 лв.
12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017
– 2019 г.
13. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община
Роман, както следва:













ОбА Роман (дейности и звена към нея) – 561001;
Кметство Камено поле – 561002;
Кметство Кунино – 561003;
Кметство Синьо бърдо – 561004;
Образование Роман -561005;
СУ „Васил Левски” гр.Роман – 561006;
НУ”П.Р.Славейков” гр.Роман – 561007;
ОУ”св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле – 561008;
КСУДС гр.Роман – 561009;
КСУДУ гр.Роман -561010;
Кметство Радовене – 561011.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №216
14. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
за 2017 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия, съгласно приетата наредба от
ОбС.
15. Приема следните лимити за разходи:
1. СБКО - до 3% върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета – 3000 лв.
3. За подпомагане разходите за погребения в размер на лицата, които са: самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане срещу представени документи за
доказване на събитието в размер до една МРЗ.
16. За държавна дейност “Общинска администрация”, приема по-висока численост на
персонала над утвърдената със 5,50 щатни бройки. Средствата за работна заплата и
осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране от собствени приходи.

17. Приема разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2017 г. – за
всички дейности, групи и функции – държавни и местни дейности по бюджета на общината
за 2017 г.
18. Възлага на Кмета на общината:
18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити.
18.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
18.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за
финансово управление и контрол;
18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите
средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
18.5. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.6. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителни записки към тях.
19. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
20. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2017 г., както следва:
заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания,
обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление,
осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за
квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения, текущ
ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, капиталови
разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения,
финансирани чрез общинския бюджет.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №217
21. Оправомощава кмета на общината на основание чл.125 ал.1 от ЗПФ да извършва
компенсирани промени:
21.1. 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 делегираната дейност.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №218
21.2. 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” – 5гл. 1.Цветелин Иванов Иванов
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 7гл.. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Георги Цветанов Василев;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №219
21.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т.1.2.2.1..

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл 1.Цветелин Иванов Иванов
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 7гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Николай Миков Миков
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №220
22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общински бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков
4.Иван Алексиев Тодоров;
“ПРОТИВ” – 8гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;

4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №221
23. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по
бюджета на общианата за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината
разходи и други плащания, при условие че не 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” – 4 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков
4.Иван Алексиев Тодоров;
“ПРОТИВ” – 8гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №222
24.Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове
на Европейския съюз и от други донори по международни, национални и други програми и

от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков
4.Иван Алексиев Тодоров;
“ПРОТИВ” – 8гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №223
25. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №224
26.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2017 г.,
съгласно приложение №10.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.Актуални въпроси.
В 1630 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

