ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№23
Днес 27.04.2017г. 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. Иван АлексиевТодоров;
9. Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;

От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Антоанета Костадинова-Секретар на Община Роман, Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман, Йоло Петков Богданов-кмет на с-Кунино;
Петя Милева-кмет на с.С.бърдо; Иван Петков-кмет на с.Радовене; Красимир
Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене;Пламен Лалов-Кмет на с.Струпец;
Ивайло Христов Илиев-кмет на с.Курново; Николай Цанов-кмет на
с.Стояновци; Иван Данов-Км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.

В 1500ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 11 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците
допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.

Кмета на Община Роман Валери Ролански дневния ред да влезе като
т.9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №25
С 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.

С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи община
Роман, определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
2017г.
2.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за авансово плащане по проект
„Обучение и заетост на млади хора.
3.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразуван имот от имот 090016, находящ се в
землището на гр.Роман, община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот- ПОС.
5.Отчет от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно: Отчет
за изпълнението на актовете на общинския съвет за периода 01.102016г.31.03.2017г.
6.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за зрелостници от Випуск 71 на СУ „Васил
Левски“ гр.Роман.
7.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.
8.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет на Читалищата в Община Роман за 2016г.
9.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №25
10.Актуални въпроси

1.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи община
Роман, определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №256
1.Отменя Решение №396 взето с Протокол №50 от 14.02.2007 г.;
2.Отменя Решение №150 взето с Протокол №21 от 29.01.2009 г.;
3.На основание чл.24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от
Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на
транспорта определя брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на
Община Роман – 2 броя.
4.На основание чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози, Разрешението се
издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на
календарната година, за която се иска разрешението.
5. На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози оставя без
промяна максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на
територията на Община Роман, а именно:
- Дневна тарифа – 1,30лв/км.
- Нощна тарифа – 1,50лв/км.
6.Възлага на Кмета на Община Роман изпълнението на горе взетите решения при
спазване на изискванията на Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
издадена от Министъра на транспорта.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за авансово плащане по проект
„Обучение и заетост на млади хора.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №257

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява
средствата в размер на 6150 лева/шест хиляди сто и петдесет лева/за прехвърляне на
временен безлихвен заем от бюджетната сметка по извънбюджетната сметка 7443 на община
Роман за авансово плащане по проект“Обучение и проект на млади хора“.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразуван имот от имот 090016, находящ се в
землището на гр.Роман, община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №258
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Роман утвърждава
новообразувани имоти от имот № 090016 целия с площ от 11,705 дка при НТП: нива и КЗ
при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Край Искъра”, землище гр. Роман,
актуван АОС № 2437/03.02.2015 г., както следва:
№ 090017 с площ от 3.000 дка при НТП: нива и КЗ: пета
№ 090018 с площ от 8.705 дка при НТП: нива и КЗ: пета

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот- ПОС.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №259
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 и ал.5 от ЗОС, във връзка чл.68,
т.1 от НРПУРОИ и § 4 от ПЗР на Закона за Народните Читалища Общински, Общински съвет
гр.Роман учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот ПОС, а именно:
две помещения с обща площ от 30 кв.м на І етаж в административната сграда на кметство
с.Хубавене, представляващ УПИ ХІІ в кв.15 с пл.№ 144 по плана на с.Хубавене, одобрен със
Заповед № 245/06.10.1993 г. на кмета на община Роман на Народно Читалище „Светлина1927”, БУЛСТАТ 106595285 със седалище и адрес на управление: с.Хубавене, ул. „Патриарх
Евтимий” № 7 вписано в Регистъра на министерство на културата за вписване на народните
читалища под № 3128/10.10.2011 г. за развитие на художествена самодейност и библиотечно
дело. Имота е актуван с АПОС № 1513 / 06.01.2012 г. и е вписан на 16.01.2012 г. в Агенция
по вписвания в Районен съд гр.Мездра под Дв.Вх.рег № 43, акт № 16, т.І, партида № 22763,
22764.
2. Всички разходи, свързани с ползването на имота са за сметка на ползвателя.
3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Отчет от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно: Отчет
за изпълнението на актовете на общинския съвет за периода 01.102016г.31.03.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №260
Приема отчет за изпълнението на актовете на общинския съвет за периода 01.10.2016г.- 31.03.2017г.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за зрелостници от Випуск 71 на СУ „Васил
Левски“ гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №261
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
ЗПФ Общински съвет Роман:
Прехвърля бюджетни кредити от фонд „резервен” – местни дейности – 1500/хиляда и
петстотин/ лева, с които дофинансира бюджета на СУ ”Васил Левски”-гр.Роман, дейност 322
„Общообразователни училища” със сумата от 1500 /хиляда и петстотин / лева.
Средствата са с целево предназначение за празнична вечеря на Випуск 71 на
24.05.2017г. в гр.Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 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.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1 гл. 1.Иван АлексиевТодоров;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Драган Христов Капитански

7.Докладна записка от Кмета на община
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.

Роман

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №262
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги „ , а именно:
Чл.4 се изменя така:
(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на
следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се
определя отделна такса за всяка от дейностите.
Чл.10а, ал.4 се изменя така: Кметът издава разрешение за разсрочване или
отсрочване на задължения от местни такси, в размер до 30 000 лв. и при условие, че
разсрочването или отсрочването се иска за една година от датата на издаване на
разрешението.
Създава се нова ал. /5/ Разрешение за отсрочване или разсрочване на местни такси
над 30 000 лв. или за срок по-голям от една година, се издава от Kмета на общината, след
решение на Общинския съвет.
Сегашната ал.5 става ал.6
Сегашната ал.6 става ал.7
Чл.15б, ал.2 се изменя така:Във връзка с чл.8, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ, от частта
„сметосъбиране и сметоизвозване“ на такса битови отпадъци се освобождават както следва:
1.Общинските училища на територията на Община Роман;
2. Имоти които не се ползват през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика/ците или ползвателя/ите до края на предходната година в Общинска
администрация гр.Роман.
ал.3 се изменя така: Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и
сметоизвозване по чл. 15б, ал.2, т. 2 от Наредбата се извършва въз основа на Декларация по
чл. 71,т. 1 от ЗМДТ и чл. 15б, ал.2, т. 2 от Наредбата, в която задълженото(е) лице(а) дава(т)
изрично съгласие за извършване на проверки от общинската администрация.
ал.4 се изменя така: Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 15б, ал. 2, т. 2 от Наредбата, ако имотът или част от
него се ползва от съсобственик или ползвател през посочения в декларацията период.
ал.5 се изменя така :Декларации по ал.2, т.2 не могат да подават собственици или
ползватели, за които имотът е деклариран като основно жилище и е отдаден под наем за
ползване от други физически лица или предприятия и които имат неплатени данъци и такси
за недвижимият имот.
Чл.22в се изменя така: При неплащане на дължимите такси по чл.21 от Наредбата
за два поредни месеца или общо три месеца в рамките на една календарна година, децата, с
изключение на 5 и 6 годишните подлежащи на задължителна подготовка съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование се отстраняват от детската градина, със срок на
предизвестие 1 месец.

Чл.38 ал.3 се изменя така: Освобождават се от такса собствениците на кучета по
чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.38, ал.6 се отменя
Чл.47 се изменя така: Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до
намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите
лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
Чл.48 се изменя така: ал.1 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
определени със заповед на кмета служители на общинската администрация, а наказателните
постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжности лица.
ал.2 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.
Чл.49, ал.2 се изменя така: Задълженията на физически и юридически лица за
заплащане на такси се установяват от служители на общинската администрация с акт за
установяване на публично общинско вземане издаден, по реда на ДОПК.
ал.3 се изменя така Актът за установяване на публично общинско вземане
подлежи на обжалване по реда на ДОПК.
Чл.50 се отменя.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка от Кмета на община
Роман
относно: Отчет на Читалищата в Община Роман за 2016г.

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №263
Приема Отчет на Читалищата в Община Роман за 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

9.Докладна записка от Кмета на община
относно: Изменение и допълнение на Наредба №25

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Роман

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №264
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба №25 „За условията и реда за записване, отписване и
преместване в общинските детски градини в Община Роман„ , а именно:
Чл.14, ал.3 се изменя така:
При записване на детето в детска градина на територията на Община Роман,
родителите/настойниците задължително представят изискуемите медицински документи
съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към
детските градини:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската
градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина;
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за
възрастта;
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен,
издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Създава се нова ал.(4) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации
за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни
противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.
Чл.15, ал.1 се изменя така:Приема на деца в детските градини се осъществява от
комисия, определена със заповед на директора съгласно постъпилите заявления за прием.
В чл.17 се създава нова ал.3: В случаите, когато на територията на населеното място
няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със
специални образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от
посочения в ал.2 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието
– Враца. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа
по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.
Чл.19 се изменя така: Задължителни документи към заявлението за прием са:
1. Попълнена декларация за записване по образец /Приложение 2/
2. Копие от акта за раждане на детето;
3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
4. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган,
доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;
5. Документи, доказващи семейно положение (ако има основание за предимство) по
чл.15, ал.3.
Чл.24, ал.1, т.4 се изменя така: При неплащане на дължимите такси по чл.21 от
Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги„ за
два поредни месеца или общо три месеца в рамките на една календарна година, с изключение
на 5 и 6 годишните подлежащи на задължителна подготовка съгласно Закона за
предучилищното и

Създава се нов чл.28
Ал.1 Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително
предучилищно образование, в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
Ал.2 Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на
задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова
форма на организация в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
Ал.3 При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер
от 100 до 500 лв.
Ал.4 Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2 и 3 се съставят от
длъжностни лица, определени от кмета на общината.
Ал.5 Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от
овластено от него длъжностно лице.

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.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Иван АлексиевТодоров;
9.Драган Христов Капитански
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.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/

