ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№27
Днес 21.08.2017г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

От ОбС-Роман:
Тихомир Василев Вълчев;
Росен Данчев Цолов;
Христина Петкова Тодорова;
Веска Иванова Миндинска;
Божидар Тодоров Нинов;
Николай Миков Миков;
Драган Христов Капитански;
Ивайло Вутов Йолов;
Георги Цветанов Василев;

От ОбА – Николинка Кътовска-Зам.кмет на Община Роман,
Антоанета Костадинова-Секретар на Община Роман, Йоло Петков
Богданов-Кмет на с-Кунино; Иван Петков-кмет на с.Радовене; Красимир
Кръстев-кмет на с.Хубавене; Нели Димитрова-кмет на с.Д.Бешовица;
Ивайло Христов-кметна с.Курново; Атанас Генов-Км.наместник на
с.Караш; Иван Данов-Км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище;Красимир
Кръстев-Управител на „Роман автотранспорт“ЕООД; Мариана НиколоваГл.счетоводителна“Роман автотранспорт“ ЕООД.

В 1100ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 9 общински съветници.

Председателят
предложи на вниманието на съветниците
допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.

Зам.кмета на Община Роман Николинка Кътовска предложи в дневния
ред да влезе: Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери
Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и
утвърждаване на експертна оценка.
С 9 гласа „ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.
Общинският съветник Веска Иванова предложи в дневния ред да влезе
Докладна
записка
от
Общинският съветник Веска Иванова – относно:
Отпускане на годишна стипендия.
С 9 гласа „ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.
Зам.кмета на Община Роман Николинка Кътовска предложи от дневния
ред да отпадне т. 3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански – относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на
общинския бюджет за 2017 година.
С 9 гласа „ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.
С 9 гласа “ЗА” от 9 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцеларен пран
/ПП/ за техническа инфраструктура /Външно електрозахранване на базова
станция на Мобилтел №VRC0065 Roman nova с обхват – ПИ 068031, по КВС на
гр.Роман,
2.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ и План за
застрояване /ПЗ/ за съоръжения на техническа инфраструктура на базова
станция №5598 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за ПИ 137154, по КВС на
с.Струпец, община Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Информация по чл.137, ал.1 и 3 от ЗПФ на Община Роман за
полугодието на 2017 година.

4.Докладна записка
от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Обезпечаване на средства за организиране и провеждане на
традиционния есенен панаир на гр.Роман.
5. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев
– относно: Отпускане на парична сума на СК „Искър 97“.
6.Докладна записка
от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир
Вълчев – относно: Искане за осигуряване на финансови средства във връзка с
кандидатстване на „МИГ Луковит-Роман“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие
на селските райони за периода 2014-2020г.
7.Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт
„ЕООД през първото шестмесечие на 2017 година.
8.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и утвърждаване
на експертна оценка.
9.Докладна записка
от Общинският съветник Веска Иванова – относно:
Отпускане на годишна стипендия.
10.Актуални въпроси

1.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцеларен пран
/ПП/ за техническа инфраструктура /Външно електрозахранване на базова
станция на Мобилтел №VRC0065 Roman nova с обхват – ПИ 068031, по КВС на
гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №290
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ1 Общински съвет Роман:
1.На основаниечл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеният ПУППарцеларен план за техническа инфраструктура – ПИ 068031, по КВС на гр.Роман, Община
Роман.
2.Решението да се обнародва в държавен вестник.
3.Възлага на Кмета на Община Роман след одобряване на ПУП-Парцеларен план за
техническа инфраструктура – ПИ 068031, по КВС на гр.Роман, Община Роман да проведе
процедурите по обявяване в „Държавен вестник“ и публикуване съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 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.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Ивайло Вутов Йолов;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
2.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ и План за
застрояване /ПЗ/ за съоръжения на техническа инфраструктура на базова
станция №5598 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за ПИ 137154, по КВС на
с.Струпец, община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №291
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ1 Общински съвет Роман:
1.На основаниечл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеният ПУП-план за
застрояване – ПИ 137154, по КВС на с.Струпец, Община Роман.
2.Решението да се обнародва в държавен вестник.
3.Възлага на Кмета на Община Роман след одобряване на ПУП-Парцеларен план за
техническа инфраструктура – ПИ 137154, по КВС на с.Струпец, Община Роман да проведе
процедурите по обявяване в „Държавен вестник“ и публикуване съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 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.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Ивайло Вутов Йолов;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 2.Драган Христов Капитански;
3.Докладна записка от Кмета на община
Роман Валери Ролански –
относно: Информация по чл.137, ал.1 и 3 от ЗПФ на Община Роман за
полугодието на 2017 година.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №292
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Роман приема информацията за останалите показатели,
сделки и операции по реда на чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПФ на община Роман за първото полугодие
за 2017г.

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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета
на община Роман Валери Ролански –
относно: Обезпечаване на средства за организиране и провеждане на
традиционния есенен панаир на гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №293
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Роман:
Отпуска средства от фонд „Резервен“-местни дейности- в размер на 4 000 /четири хиляди“
лева по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 759 “Други дейности по култура“.
Средствата са с целево предназначение-за мероприятия и дейности, свързани с
организацията и провеждането на традиционния есенен панаир на гр.Роман през месец октомври
2017 година.

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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Ивайло Вутов Йолов;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на парична сума на СК „Искър 97“.

Общинският съветник Росен Цолов си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №294
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл., 124, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Роман:
1.Прехвърля бюджетни средства в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева от Фонд
“Резервен” - местни дейности от общинския бюджет за 2017 година по бюджета на СК „Искър
97“. Средствата са за участие на клуба в спортни състезания за 2017г.
2.Средствата да бъдат отразени в собствения бюджет за 2017г. местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, параграф 45-00.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4. Божидар Тодоров Нинов;
5.Николай Миков Миков;
6.Драган Христов Капитански;
7.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев
– относно: Искане за осигуряване на финансови средства във връзка с
кандидатстване на „МИГ Луковит-Роман“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие
на селските райони за периода 2014-2020г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №295
1.Общински съвет-Роман дава съгласие да бъде предоставена финансова помощ
/безлихвен заем“от Община Роман на сдружение „МИГ Луковит-Роман“ в размерна

10 000,00/десет хиляди лева/ за осигуряване на финансов ресурс за управление на
Стратегия за ВОМР във връзка с кандидатстване на „МИГ Луковит-Роман“ по
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
2.Средствата по безлихвеният заем ще бъдат възстановени на Община Роман
след възстановяване от ДФ „Земеделие“.

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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт
„ЕООД през първото шестмесечие на 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №296
Приема отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт „ЕООД през
първото шестмесечие на 2017 година.

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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка
от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и утвърждаване
на експертна оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №297
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета с Решение № 211 в Протокол
№ 19/27.01.2017 г. на ОбС-Роман с имот № 190007 с площ от 7,753 дка, при НТП: нива и пета
категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Ръчене“ в землището на
с.Кунино, община Роман, ЕКАТТЕ 40645, актуван с АЧОС № 1718/27.08.2012 г.
2.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от настоящото
решение на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман, утвърждава изготвена оценка в размер
6 300,00 лв./шест хиляди и триста лева/.
3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС Общински
съвет гр.Роман, възлага на Кмета на Община Роман да при отразениоведе процедура по
провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на имот № 190007 с площ
от 7,753 дка, при
НТП: нива и пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Ръчене“ в
землището на с.Кунино, община Роман, ЕКАТТЕ 40645, като утвърдената оценка в т.2, да се счита
за начална тръжна цена.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1. Божидар Тодоров Нинов;
2.Николай Миков Миков;
3.Драган Христов Капитански;
4.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
“ВЪЗД.СЕ” – 4гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
9.Докладна записка
от Общинският съветник Веска Иванова – относно:
Отпускане на годишна стипендия.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №298

1.На основание чл.10, ал.4, т.1 от Наредбата за насърчаване и закрила на деца и ученици с
изявени дарби и творчески заложби в община Роман, отпуска еднократна стипендия на Полина
Лилова Бенчева в размер на една минимална работна заплата.
2.Сумата се дава за постигнати резултати второ място на републиканско първенство по тенис
на маса през 2017г.
3.Средствана да бъдат прехвърлени от фонд „Резервен“ местни дейности и отразени в
собствения бюджет за 2017г. в местна дейност714 “Спортни бази за спорт и отдих“ по параграф
40-00.

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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Актуални въпроси
В 1230 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

