ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№20
Днес 27.02.2017г. 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. Даниел Костадинов Димитров;
7. Николай Миков Миков;
8. Иван Алексиев Тодоров;
9. Драган Христов Капитански
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община
Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман,Николинка
Кътовска-Директор 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 Петков-кмет на с.Радовене; Красимир Георгиев Кръстевкмет на с.Хубавене; 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 1430ч. 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.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи да влезе в
дневния ред под т.14.Докладна записка от Председателя На ОбС-Роман
Тихомир Вълчев– относно: Отмяна на Правилника за условията и реда за
субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на
спортните обекти в Община Роман и разпределяне средствата за спорт за
2017г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Общинският съветник Даринка Лазарова предложи да влезе в дневния
ред под т.15.Докладна записка от Общинският съветник Даринка Лазарова –
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи да влезе в дневния
ред пад т.16.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска
собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и
от ЗСПЗЗ/.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи да влезе в дневния ред
пад т.17.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно: Покана за редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2017г.от 1100 часа.
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: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Роман2014-2020г.
2.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Годишен Отчет на програмата за управление на Кмета на община Роман.
3.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Приемане на нова Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Достоен
живот“.
5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в раздел IV
„Пътуващи учители от ОУ Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле в приложение
№9 по бюджета на Община Роман, които имат право н транспортни разходи за
2017 година.
6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение пред Фонд
„Социална закрила“ „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на
домашен социален патронаж в община Роман“ и осигуряване на съфинансиране по
проекта.
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразуван имот от поземлен имот в землището на
с.Камено поле, община Роман.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г.
9.Докладна записка от Общинският съветник Ивайло Йолов – относно: Отпускане
на средства за „Тодоров ден“.
10.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Смяна на Председателя на Комисията по образование, култура, спорт,
туризъм, работа са младежта, здравеопазване, социални дейности трудова
заетост.-Обща
11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.
12.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Учредяване право на преминаване и право на строеж в полза на „ЧЕЗ“
Разпределение България“АД.
13.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-7/24.01.2017г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

14.Докладна записка от Председателя На ОбС-Роман Тихомир Вълчев– относно:
Отмяна на Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на
спортните организации и експлоатация на спортните обекти в Община Роман и
разпределяне средствата за спорт за 2017г.
15.Докладна
записка
от Общинският съветник Даринка Лазарова –
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено
дете
16.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и от ЗСПЗЗ/.
17.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2017г.от 1100 часа.
18.Актуални въпроси.

1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Роман2014-2020г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №225
Във връзка с чл.24 от Закона за регионалното развитие ОбС Роман:
І. Отменя Решение № 18 прието с протокол № 4/22.12.2015г. на ОбС Роман
ІІ.Определя работна група за наблюдението и изпълнението на общинския план за
развитие /ОПР/ на община Роман 2014-2020г. както следва:
1. Соня Тинчева -Заместник Кмет на община Роман
2. Антоанета Костадинова –Секретар на община Роман
3. Инж. Николинка Кътовска –Директор на Дирекция”УТ, ОП, ХД и МДТ“
4. Христо Томов –Директор Дирекция „АПИТО и ФСД ”
5. Нина Върбанова –Главен юристконсулт
6. Мариета Ивайлова –Гл. експерт Оперативни програми и обществени поръчки
7. Росен Цолов-Общински съветник
8. Николай Миков-Общински съветник
9. Ивайло Йолов-Общинскисъветник

ІІІ. На основание Чл. 91. ал.8 от Правилника за прилагане Закона за регионалното
развитие Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие да съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
4. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
5. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие
през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
6. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
7. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
8. мерките за прилагане принципа на партньорство;
9. резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
10. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Годишен Отчет на програмата за управление на Кмета на община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №226
На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, приема Годишен отчет на Кмета на
Община Роман за 2016г. по Програмата за управление на Кмета на община Роман за периода 20152019г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7гл 1.Росен Данчев Цолов;
2.Веска Иванова Миндинска

3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Даниел Костадинов Димитров;
5.Николай Миков Миков;
6.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 5гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
4.Ивайло Вутов Йолов;
5.Георги Цветанов Василев;
3.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Приемане на нова Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №227
1.Общински съвет-Роман отменя Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество приета с Решение №105 по Протокол №17 от 25.09.2008г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет-Роман приема Наредба №6 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Достоен
живот“.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №228
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1 т.5 от ЗПФ одобрява средствата
в размер на 32 200 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка
7304 по извънбюджетната смета 7443 на община Роман за разплащане по проект „Достоен
живот“ за м.януари 2017г. и м.февруари 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.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в раздел IV
„Пътуващи учители от ОУ Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле в приложение
№9 по бюджета на Община Роман, които имат право н транспортни разходи за
2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №229
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 374/22.12.2016г. – за изпълнението на Държавния
бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман:
Допълва маршрута под № 8 в Списъка на длъжностите за пътуващия педагогически персонал
във функция „Образование“ в частта за ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле – по
приложение №9, Раздел ІV за 2017 година, считано от 01.02.2017 година в следната длъжност:
№
ІV.
8.

Заемана длъжност
ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле
Начален учител

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

Маршрут
гр.Враца-с.Камено поле

5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
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: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение пред Фонд
„Социална закрила“ „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на
домашен социален патронаж в община Роман“ и осигуряване на съфинансиране по
проекта.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №230
На основание чл.21, ал.1, т.6и т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от същия общински съвет Роман:
1.Дава съгласие за кандидатстване на Община Роман с проектно предложение
„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на домашен социален патронаж в
община Роман“ пред Фонд „Социално закрила“ към Министъра на труда и социалната политика.
2.Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на не
по.малко от 10% от общата стойност на проекта, или до 2000 лв., за сметка на бюджета на община
Роман.
3.Възлага на Кмета на Община Роман да подготви и внесе проектно предложение,
окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“ както и
да сключи споразумение в случай на финансиране на проекта.

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.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
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: Утвърждаване на новообразуван имот от поземлен имот в землището на
с.Камено поле, община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №231
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, утвърждава
новообразувани имоти от имот № 070017 с площ от 127,487 дка при НТП: използвана ливада
и КЗ при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Бачището” землище с. Камено
поле, актуван АПОС № 2698/12.05.2015 г., а именно:
- № 070023 с площ от 4,448 дка при НТП: изоставена ливада и КЗ:десета
- № 070025 с площ от 6,535 дка при НТП: изоставена ливада и КЗ:десета
- № 070027 с площ от 80,346 дка при НТП: изоставена ливада и КЗ:десета
- № 070028 с площ от 36,158 дка при НТП: изоставена ливада и КЗ:десета

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.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №232
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 и чл.14, ал.2 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет гр.Роман, допълва Програма по чл.8 ал.9 от
ЗОС за отдаване под наем на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с решение №
211 прието с протокол № 19/27.01.2017 г. на Общински съвет гр.Роман с помещение от 24
кв.м от общински недвижим имот, представляващ, „Автоспирка” със обща ЗП 80 кв.м,
находящ се в УПИ ХІV в кв.15 с пл.№ 139 па Кадастралния и регулационен план на
с.Радовене, община Роман, АЧОС № 1297/20.02.2007 г.

2. Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг, на посоченото в т.1 помещение от 24 кв.м при начална тръжна
цена в размер на 27,60 лв. /двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ определена,
съгласно тарифа приета с Решение № 77 на Общински съвет гр.Роман с протокол №
15/29.07.2008 г. и сключване на договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и
НРПУРОИ за срок от 5 години.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9.Докладна записка от Общинският съветник Ивайло Йолов – относно: Отпускане
на средства за „Тодоров ден“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №233
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 500/петстотин/ лева от Фонд “Резервен”
- местни дейности от общинския бюджет за 2017 година по собствени бюджет за 2017г в
местна дейност 759 /Други дейности по културата/
Средствата да бъдат разходвани за празника „Тодоров ден „ в община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Даниел Костадинов Димитров;
2.Николай Миков Миков
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Драган Христов Капитански;
5.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 3гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Божидар Тодоров Нинов;

“ВЪЗД.СЕ” – няма. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
10.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Смяна на Председателя на Комисията по образование, култура, спорт,
туризъм, работа са младежта, здравеопазване, социални дейности трудова заетост.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №234
На основание чл.32, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет гр. Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
предлагам за Председател на Комисията по образование, култура, спорт, туризъм, работа с
младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост да бъде избрана Веска
Иванова Миндинска, а мястото и на член в състава на комисията да бъде заето от Д-р
Даринка Лазарова Вънова.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №235
На основание чл.83,ал.1, т.5 и т.8 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Роман одобрява

бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Роман-първи етап.

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.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
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
Валери Ролански –
относно: Учредяване право на преминаване и право на строеж в полза на „ЧЕЗ“
Разпределение България“АД.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №236
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.193, ал.6 от ЗУТ допуска учредяване право на
прокарване/преминаване на въздушна кабелна линия и право на строеж на стъпка на стълб № 14
за обект: :”Преустройство на въздушни електропроводни линии /ВЛ/ 20 кV около п/ст „Роман”
110/20 кV, подобект: /ВЛ/ 20 кV „Царевец-Чукари” през общински имоти, както следва:
- имот № 000002 с площ от 1,662 дка при НТП: гора с площ на сервитута 0,169 дка и площ
извън сервитута-1,493 дка в землище с.Хубавене
- имот № 000003 с площ от 0,508 дка при НТП:полски път с площ на сервитута 0,161 дка и
площ извън сервитута-0,347 дка в землище с.Хубавене.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 ал.4 от ЗУТ, чл.37, ал.4, т.4 и
чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.45 ал.7 и ал.8 и чл.61, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Роман във връзка с
чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката, Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвена
оценка в размер на 154,00 лв./сто петдесет и четири лева/ на обект: „Преустройство на
въздушни електропроводни линии /ВЛ/ 20 кV около П/ст „Роман” 110/20 кV, подобект ВЛ 20
кV „Царевец-Чукари” в землище и регулация гр.Роман, община Роман”.
Изготвената оценка е пазарна стойност на правото на прокарване/преминаване на
въздушна кабелна линия и право на строеж на стъпка № 14 на стълб преминаваща през,
общински поземлени имоти, както следва:
- поземлен имот № - 000002 при НТП:гора и пета категория в землище с.Хубавене – частна
общинска собственост с обща площ 1,662 дка и площ на сервитута 0,169 дка и право на строеж
в имота за площ на стъпка ел.стълб №14 - 3,24 кв.м
- поземлен имот № 000003 при НТП:полски път в землище с.Хубавене – публична общинска
собственост с обща площ 0,508 дка и площ на сервитута 0,161 дка.

Правото на прокарване и правото на строеж за имоти – публична общинска собственост е
безвъзмездно по реда на чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.
ІІ. Възлага на кмета на община Роман да издаде заповед на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ и
чл.64 от Закона за енергетиката за учредяване на възмездно право на преминаване на въздушна
кабелна линия и право на строеж на стъпка на стълбове преминаващи през общински имоти,
съгласно трасето и сервитутната ивица, по ПУП-ПП за обект „Преустройство на въздушни
електропроводни линии /ВЛ/ 20 кV около П/ст „Роман” 110/20 кV, подобект ВЛ 20 кV
„Царевец-Чукари” в землище и регулация гр.Роман, 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.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-7/24.01.2017г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №237
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с ал.2
от § 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване за земеделски земи, Общински съвет гр. Роман:
І.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници върху земеделска
земя на следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 015047 с площ от 2.658 дка при НТП: изоставена ливада,
образуван от имот 015046, Поземлен имот № 015048 с площ от 1,976 дка при
НТП:изоставена ливада, образуван от имот 015046 находящи се в землище с.Струпец,
община Роман на наследниците на Марин Стоянов Петков.
1.2. Поземлен имот № 007012 с площ от 1.676 дка при НТП:нива, образуван от имот
007011 находящ се в местността „Чакъра” в землище с.Струпец, община Роман на
наследниците на Марин Стоянов Петков и Гана Маринова.
1.3. Поземлен имот № 173004 с площ от 2,915 дка при НТП: нива находящ се в
местността „Балваня”, Поземлен имот № 109015 с площ от 1,617 дка при НТП:пасище,
мера, образуван от имот 109007, находясе в землището на с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Иван Йотов Дичовски .

1.4. Поземлен имот №054002 с площ от 1,592 дка при НТП:нива находящ се в
местността „Край село” в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Йото Иванов Дилов.
1.5. Поземлен имот № 033012 с площ от 2,044 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 033011, Поземлен имот № 209002 с площ от 1.296 дка при НТП:нива, находящи се в
землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Иван Йотов Дичовски.
1.6. Поземлен имот № 234078с площ от 1,746 дка при НТП: пасище, мера, образуван
от имот № 234060, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците
на Иван Нешков Иванов-Миковски.
1.7. Поземлен имот № 234044 с площ от 1,518 дка при НТП: пасище, мера, Поземлен
имот № 149011с площ от 1,999 дка при НТП: ливада, находящи се в землище с.Синьо
бърдо, община Роман на наследниците на Иван Дилов Китовски.
1.8. Поземлен имот № 042025 с площ от 0,650 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 042012, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Георги Милов Тодоров.
1.9. Поземлен имот № 179052 с площ от 7,108 дка при НТП: изоставена нива,
образуван от имот № 179047, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Цоло Иванов Миковски.
1.10. Поземлен имот № 216012 с площ от 0,996 дка при НТП: изост.тр.насаж.,
Поземлен имот № 116037 с площ от 0,656 дка при НТП: овощна градина, образуван от имот
№ 000136, Поземлен имот № 116038 с площ от 1,105 дка при НТП: овощна градина,
образуван от имот № 000136, находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Найден Иванов Петров.
ІІ. При наличие на сключени договори за наем за имоти възстановени по т.І Общински
съвет гр.Роман, възлага на Кмета на община Роман да прекрати същите по реда на Закона за
общинската собственост след изтичане на стопанската година, в която е издадено
решението на Общинска служба по земеделие – гр. Роман и сключване на нов договор за
срока на договора с част от имота останал след възстановяване при наемна цена съобразена
със средното рентно плащане за съответното землище.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.Докладна записка от Председателя на ОбС - Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отмяна на Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на
спортните организации и експлоатация на спортните обекти в Община Роман и
разпределяне средствата за спорт за 2017г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №238
Общинският съветник Росен Цолов си направи отвод
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Роман отменя действащият Правилника
за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на
спортните обекти в Община Роман
2.Разпределя утвърдените с бюджета на Община Роман за 2017 г. средства за спорт
както следва:
- За ФК „Искър-1923“ – 8000 лв.
- За ФК „Строител Кунино“ – 4 500 лв.
- За Клуб по лека атлетика „Искър – 2010“ – 3000 лв.
- За СК „Искър-97“ -7000 лв.
- За спортни мероприятия – 1500 лв.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

15.Докладна
записка
от Общинският съветник Даринка Лазарова –
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено
дете.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №239
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА
1.Да се отпуска еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете в
Община Роман в размер на 100 лева, а за близнаци и тризнаци по 250 лева на всяко дете считано от
01.01.2018г.
2.Утвърждава критерии за отпускане на помощта по т.1
3.Отпуска еднократна финансова помощ на семействата в размер на 500/петстотин/ лева
от бюджета за 2017г. на :
-Ивана Въткова и Росен Йорданов;
-Деница Серьожева и Тодор Джамбазки.

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” – 1гл. 1.Драган Христов Капитански;
16.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и от ЗСПЗЗ/.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №240
Общинският съветник Иван Алексиев си направи отвод
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 25, ал.
1, и чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3 чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи Общински съвет – Роман Реши
1.Определя и дава съгласие за предоставяне на 19838.018 дка пасища, мери и ливади
от, от които 1518.844 за общо ползване и 18 319.17 дка за индивидуално ползване през
стопанската 2017/2018 г.
2.Приема:
2.1.Годишен план за паша- Приложение 1;
2.2. Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях
животни;
3.Определя за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ чрез отдаване под
наем, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд разпределени по населени
места, съгласно Приложение № 2 за стопанската 2017/2018 г., както следва:


списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места
(Приложение №2);

4.Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават
под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, като
се запазва сега действащата цена определена по пазарен механизъм в размер на 6.50 лв.дка.
за стопанската 2017/2018 г.
5. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на
Община Роман – Приложение 3, съгласно които: Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни
задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен
фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между
правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище,
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост
от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от
15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които
отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни /автохтонни/
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
6.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни
с адресна регистрация на територията на Община Роман е безвъзмездно.
7.Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата
за всеки кандидат площ по реда на ал.4 на чл.37и от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко
землище на лицата подали заявление по образец до кмета на общината в срок до 10
март, към което прилагат документи съгласно ал.5 на чл.37и от ЗСПЗЗ. Разпределението на
имотите започва от землището, в което се намира съответният животновъден обект, като при
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти
се разпределят по възходящ ред, като се започва с лицата, които притежават най-малко
животински единици. Окончателното разпределение на имотите приключва в срок до 1 май.
8. След влизане в сила на протоколите, на комисиите по чл. 37и ал. 6 и ал. 10 от
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината да сключи
договори за наем или аренда с ползвателите, за срок от 5 стопански години.
9.Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен
фонд да се отдадат под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
10.Останалите след провеждане на търга по т.9 свободни пасища, мери и ливади се
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска
година.
11.При сключване на договори за ползване на пасища, мери и ливади от общинския и
държавен поземлен фонд, които попадат извън слоя „Площи, допустими за подпомагане”, не
се дължи заплащане на наемната цена за две стопански години от сключването на договора, с
което се цели, ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро
състояние.

12.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват
правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:












поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на
земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на
Общата селскостопанска политика;
солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на
животновъди, което не е юридическо лице;
осигуряване на противопожарна безопасност;
заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на
договора;
да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата;
да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други
отпадъци;
да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в
населеното място;
да не преотдават имотите за ползване на трети лица, но ползвателите им по договор
могат да участват в споразумения за масиви за ползване;

12.1 Да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно
прекратяване на договора.;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

17.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2017г.от 1100 часа.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №241

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.5 от Закона за водите,
Общинският съвет Роман възлага на представителя на Община Роман в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК ООД – гр.Враца –Валери Георгиев Ролански – Кмет на Община Роман,
да изрази позицията на Община Роман по предварително обявения дневен ред в писмото на
Областния управител на гр.Враца изх.№АВиК-1-/237/ от 03.02.2017 г год. и му дава мандат
да гласува както следва:
По т.1 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД –Враца,
за приемане на Бюджет на Асоциацията за 2017 год. Да подкрепи вземането на решение като
гласува за приемането на бюджета. със ”за”.
По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД –Враца,
за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2016 год. Да подкрепи
вземането на решение като гласува със ”за”.
По т.3 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца
за 2016 год. Да подкрепи вземане на решението за приемане на отчета, като гласува със „за”.
По т.4 Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 год. Да
подкрепи вземане на решението за приемане на отчета, като гласува със „за”.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

18.Актуални въпроси.
В 1530 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

