ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№24
Днес 29.05.2017г. 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. Николай Миков Миков;
8. Драган Христов Капитански;
9. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Ивайло Вутов Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Николинка Кътовска-Зам.кмет на Община Роман, Антоанета КостадиноваСекретар на Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман,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 Кръстев- Кмет на с.Хубавене; Пламен Лалов-Кмет на с.Струпец;
Николай Цанов-Кмет на с.Стояновци; Атанас Генов-Км.наместник на
с.Караш, Иван Данов-Км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.Красимир
Кръстев-Управител на „Роман автотранспорт“, Мариана НиколоваГл.счетоводител на „Роман автотранспорт“.
В 1300ч. 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.7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на парични средства във връзка със завършването на
основно образование на ученици от 7 и 8 клас на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“
-с.Камено поле - ДЗ от Катерина Маринова – Директор на ОУ“Св.св.Кирил и
Методий“ с.Камено поле, общ.Роман с вх.№6700-64/18.05.2017г.
С 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански дневния ред да влезе като
т.8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на певческа група към Пенсионерски клуб “Куна
Кралица“с.Кунино, общ.Роман в с.Черни вит и с.Царевец.
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: Изменение и допълнение на Наредба №11.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразувани имоти от поземлени имоти в
землището на с.Кунино, община Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“
ООД-Враца, насрочено за 16.06.2017г.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане
на парична сума на НЧ“Светлина-1927“
с.Хубавене,общ.Роман.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Роман /2017-2019г./ и Годишен
план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в
община Роман за 2017г.
6. Годишен финансов отчет на „Роман автотранспорт ”ЕООД” за 2016г.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на парични средства във връзка със завършването на
основно образование на ученици от 7 и 8 клас на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

- с.Камено поле - ДЗ от Катерина Маринова – Директор на ОУ“Св.св.Кирил и
Методий“ с.Камено поле, общ.Роман с вх.№6700-64/18.05.2017г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на певческа група към Пенсионерски клуб “Куна
Кралица“с.Кунино, общ.Роман в с.Черни вит и с.Царевец.
9..Актуални въпроси

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
относно: Изменение и допълнение на Наредба №11.

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №265
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба №11 „За управление на общинските пътища на
територията на Община Рома“„ , а именно:
Чл.1, ал.2 се изменя така:Наредбата не се прилага за:
1.улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от
тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.
В чл.19, ал.1 се създава нова точка 5: „не е осигурена безопасността на
автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата,
установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл.21, ал.4 се изменя така: Разрешението за специално ползване по ал.2 от
Наредбата за специално ползване на пътищата е валидно за срок от две години.
Чл.22 се изменя така: Към искането за издаване на разрешение за специално
ползване заинтересуваното лице прилага:
1.удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят
местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните
поземлени имоти;
4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;
5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".
Чл.24, ал.2 се изменя така: Към искането се прилага координатен регистър на
площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа
система 2005.
Чл.26,ал.2 се изменя така: Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за
срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно приложение № 1 от Наредбата за специално
ползване на пътищата.
Чл.27 се изменя така: Към искането за разрешение за специално ползване по чл. 26
от настоящата наредба, заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6
ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл.
5, ал. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата или декларация-съгласие за
изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно 9
чл. 13, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата;
4.нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното
съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и
актуална скица на имота;
5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя,
органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се
съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за
приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
Чл.28 се изменя така:
Ал.1 Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона се издава когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал. 1 от тази наредба;
2. рекламното съоръжение в обхвата на пътя отстои не по-малко от 500 м от
пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни
знаци;
4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на
пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната
настилка е не по-малко от 5 м;
5.разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е
не по-малко от 200 м за общинските пътища;
6.горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на
терена.
Ал.2 Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни
съоръжения:
1. в зони с ограничена видимост;
2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
4. в тунели и на разстояние, по-малко от 200 м преди тях за общинските пътища;
5. в средната разделителна ивица;
6. изградени като преместващи конструкции над общинските пътища;
7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят,
съдържание и символи;
8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от
кръг.
Чл.29, ал.2 се изменя така: Към искането заинтересуваното лице прилага
констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за
издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото
рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.
Създават се нови:
Ал.4 Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя
чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 10 години.
Ал.5 В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното
рекламно съоръжение новият собственик е длъжен да уведоми писмено администрацията,

управляваща пътя, за настъпилата промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от
нея, и в издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде
представено нотариално заверено копие от договора за прехвърляне собствеността на
съответното съоръжение.
Ал.6 При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за
специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на
новия собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение. Преиздаденото
разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение се счита за издадено при условията на
разрешението на първоначалния собственик и към него се прилага режимът, приложим за
първоначалното разрешение за експлоатация.
Ал.7 Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със стикер,
съдържащ информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване,
неговия собственик и телефон за връзка.
Ал.8 За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за
специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат
санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата.
Сегашната ал.4 става ал. 9 Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал
се счита за реклама.
Чл.31, се изменя така: ал.1 Разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за
издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за
устройство на територията.
Ал.2 Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно
приложение № 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата.
Ал.3 Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок две
години.
Чл.32 се изменя така: Разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
Чл.33 се изменя така: Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 от тази
наредба заинтересуваното лице прилага:
1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се
заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за
собствена сметка;
2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6
ДОПК;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен
проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на
Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";
5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда
съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното
експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се
представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди
се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се
подава лично.
Чл.34, се изменя така:
Ал.1 Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са
проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат
елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.
Ал.2 Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и
разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на части
от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
Ал.3 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по глава
пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и
земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
Ал.4 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се
осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на
съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се
заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в
обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.
Чл.66 се изменя така:
Ал.1 Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или
разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на
плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2. паша на добитък и опожаряване на растителността;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на
пътя;
7. влачене на дървета и други предмети;
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
Ал.2 При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
Чл.67 се изменя така:
Ал.1 Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява
престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана на строителството в
ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и
нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършат или наредят
да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;

4. извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на
движението;
5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на
администрацията, управляваща пътя, на:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи,
напоителни и други канали;
6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на
по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на общинската администрацията, която
управлява пътя.
Ал.2 При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер съгласно чл.53,
ал.2 от Закона за пътищата.
Ал.3 При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 Кмета на общината, уведомява писмено
районната дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на
строителните работи при условия и по ред, определени в закон.
Чл.68 се изменя така:
Ал.1 При нарушения по чл.66 и чл.67 от тази наредба на юридическите лица и на
едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер съгласно чл.54 от Закона за
пътищата.
Чл.70, ал.2 се изменя така: При неизпълнение на изискванията по ал. 1
последиците се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на
нарушителя. За вземането си от нарушителя администрацията може да поиска издаване на
заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз
основа на извлечение от счетоводните си книги.
Създва се нова ал.3 Стойността на извършените работи за отстраняване на
последиците от нарушението се установява със счетоводни документи и/или извлечения от
счетоводните книги.
Сегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така: При извършване на дейности,
определени от този закон като специално ползване на пътищата без разрешение на
собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на
дължимите такси, се налагат санкциите предвидени в чл.57, ал.4 от Закона за пътищата.

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.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.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразувани имоти от поземлени имоти в
землището на с.Кунино, община Роман.

Общинският съветник Цветелин Иванов си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №266
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, утвърждава
новообразувани имоти от имоти в землището на с.Кунино, както следва
1. Утвърждава новообразувани имоти от имот № 098024 с площ от 609,346 дка при НТП:
пасище, мера и КЗ при неполивни условия: десета, находящ се в местността
„..........................” землище с. Кунино, актуван АПОС № 1583/09.04.2012 г., а именно:
- № 098037 с площ от 192,346 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
- № 098038 с площ от 217,000 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
- № 098039 с площ от 200,000 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
2.Утвърждава новообразувани имоти от имот № 098028 с площ от 577,469 дка при НТП:
пасище, мера и КЗ при неполивни условия: десета, находящ се в местността
„..........................” землище с. Кунино, актуван АПОС № 1585/09.04.2012 г., а именно:
- № 098040 с площ от 149,000 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
- № 098041 с площ от 200,000 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
- № 098042 с площ от 128,000 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета
- № 098043 с площ от 100,469 дка при НТП: пасище, мера и КЗ:десета

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 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.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: Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“
ООД-Враца, насрочено за 16.06.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №267

Във връзка с Покана за свикване за свикване на извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ Враца, насрочено за 16.06.2017г./петък/ от 11,00 часа ОбС-Роман:
Упълномощава Валери Ролански-кмет на община Роман, а в негово отсъствие
инж.Николинка Кътовска-зам.кмет, да представлява Община Роман в извънредното заседание
на Общото събрание от „В и К“ Враца, насрочено за 16.06.2017г./петък/ от 11,00 часа в
сградата на Областна администрация – Враца, бул.Демокрация“ №1и гласува по точките от
дневния ред както следва:
1.Съгласуване на плана за опазване на околната среда, включително план за собствен
мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води
и програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с представянето на
услугите, съгласно чл.5.5 буква „а“ от Договора за стопанисване , поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги.
Начин на гласуване: „ЗА“
2.Съгласуване на плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „В и
К“ ООД Враца
Начин на гласуване: „ЗА“

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане
на парична сума на НЧ“Светлина-1927“
с.Хубавене,общ.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №268
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 и Докладна записка от Павлинка Лазарова Председател на
НЧ»Светлина» с. Хубавене с наш вх. № 6700-52/24.04.2017г., Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 350/ триста и петдесет лв./ от Фонд «Резервен»
- местни дейности от общинския бюджет за 2017г. по бюджета на НЧ»Светлина-1927» с.
Хубавене - за до финансиране на държавна Дейност 738 «Читалища» - параграф 45-00.
Средствата са за участие в Национален фолклорен фестивал «Насред мегдана в Арбанаси»
- с. Арбанаси,.общ. Велико Търново в периода 10.06.2017г.-11.06.2017г.

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.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.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Роман /2017-2019г./ и Годишен
план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в
община Роман за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №269
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Роман /2017-2019г./ и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно
развитие на деца и ученици в община Роман за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6. Годишен финансов отчет на „Роман автотранспорт ”ЕООД” за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №270
Приема годишен финансов отчет на „Роман автотранспорт ”ЕООД” за 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.Николай Миков Миков;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Драган Христов Капитански;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на парични средства във връзка със завършването на
основно образование на ученици от 7 и 8 клас на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“
- с.Камено поле - ДЗ от Катерина Маринова – Директор на ОУ“Св.св.Кирил и
Методий“ с.Камено поле, общ.Роман с вх.№6700-64/18.05.2017г.

Общинският съветник Цветелин Иванов напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №271
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 – 350 /триста и
петдесет / лева, с които дофинансира бюджета на ОУ «Св. св. Кирил и Методий» - с. Камено
поле, дейност 322 «Общообразователни училища» със сумата от 350/триста и петдесет/ лева.
Средствата са с целево предназначение за покриване на разходите на 9 ученика от
8клас и 2 ученика от 7клас за провеждане на другарска вечер, по случай завършване на основно
образование.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на певческа група към Пенсионерски клуб “Куна
Кралица“с.Кунино, общ.Роман в с.Черни вит и с.Царевец.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №272
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 – 400 /четиристотин /
лева, по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 525 «Клубове на пенсионера».
Средствата са с целево предназначение за участие на певческа група към Пенсионерски
клуб „Куна Кралица“-с. Кунино,общ. Роман в с. Черни вит и в с. Царевец.

Средствата следва да бъдат получени от Председателя на Пенсионерски Клуб „Куна
Кралица“ – с. Кунино, от касата на ОбА – Роман.
След усвояването на средствата се представят разходо-оправдателни документи в касата на
ОбА, заедно с остатък /ако има такъв/.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9..Актуални въпроси

В 1430 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

