ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№30
Днес 29.09.2017г. 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. 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;
От ОбА – Валери Ролански-Кмет на Община Роман, Николинкса
Кътовска –Зам.кмет на Община Роман, Соня Тинчева-Зам.кмет на Община
Роман; Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман; Христо ТомовДиректор на Дирекция „ФСД и АПИО“; ЦветелинаБотева-кмет нас.К.поле;
Йоло Петков Богданов-кмет на с.Кунино; Петя Милева-кмет на с.С.бърдо;
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; Атанас Генов-км.наместник на с.Караш;
Иван Дановкм.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
В 1330ч. 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.

Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в дневния
ред да влезе като т.13.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на
капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.
с 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в дневния
ред да влезе като т.14.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман
Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за закупуване на кухненско
оборудване на СУ „Васил Лески“ гр. Роман.
с 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи в дневния ред да
влезе като т.15.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански – относно: Разрешение за изработване на Общ устройствен
план на територията на Община Роман и одобряване на Задание за същия.
с 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи в дневния ред да
влезе като т.16.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански – относно: Допълнение на маршрут 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 на транспортни разноски за 2017 година.
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: Информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ
на общината за полугодието на 2017 година.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на правомощията по изпълнението на общинския
бюджет за 2017 година.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на парична сума на ФК“Искър 1923“ гр.Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Честване на 10 години Пенсионерски клуб „Еделвайс“ в с.Синьо
бърдо и празника на пенсионера на I-ви октомври.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански
– относно: Отбелязване
на I-ви октомври международен ден на
възрастните хора вх.№196.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№200.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№201.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№202.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедури за продажба чрез публични търгове с явно
наддаване на недвижими имоти-частна-общински собственост и
утвърждаване на експертна оценка.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публични
търгове с явно наддаване на земеделска земя-частна общинска собственост.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на нова Наредба №9 За определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
12.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот-земеделска земя-частна общинска
собственост и утвърждаване на експертна оценка.
13.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.
14.Докладна записка
от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за закупуване на кухненско оборудване на
СУ „Васил Лески“ гр. Роман.
15.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Разрешение за изработване на Общ устройствен план на
територията на Община Роман и одобряване на Задание за същия.
16.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълнение на маршрут 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 на
транспортни разноски за 2017 година.
17.Актуални

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ
на общината за полугодието на 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №301
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Роман приема Информацията за
изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община
Роман за Първото полугодие за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 3 гл. 1.Николай Миков Миков;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 8 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на правомощията по изпълнението на общинския
бюджет за 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №302
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.4 и т.5, чл.125,
ал.1, т.1 и т.2, чл.126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Роман:
I.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
II.Упълномощава кмета на общината:
1.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС, по други международни,
национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общински бюджет.
2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общианата за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при

условие че не нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 2 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Николай Миков Миков;
3.Ивайло Вутов Йолов;
4.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отпускане на парична сума на ФК“Искър 1923“ гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №303
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 Закона за публичните финанси Общински съвет Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 500/петстотин/ лева от фонд
»резервен» - местни дейности от общинският бюджет за 2017г. по собствения бюджет
за 2017г., местна дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички“-параграф 45-00.със
същият размер на средствата да бъде субсидиран ФК“Искър 1923“ гр.Роман.
Средствата са с целево предназначение за
закупуване на спортни
принадлежности с цел обезпечаване на участието на ФК“Искър 1923“ гр.Роман. в
първенството на „А“ ОФГ гр.Враца.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Николай Миков Миков;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Драган Христов Капитански;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;

5.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” –1 гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
“ВЪЗД.СЕ” – 5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Честване на 10 години Пенсионерски клуб „Еделвайс“ в с.Синьо
бърдо и празника на пенсионера на I-ви октомври.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №304
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 – 500
/петстотин / лева, по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 525 «Клубове на
пенсионера».
Средствата са с целево предназначение за
честване на 10 години
Пенсионерски клуб „Еделвайс“ с. Синьо бърдо и празника на пенсионера на 1-ви
октомври.
Средствата следва да бъдат получени от Председателя на Пенсионерски клуб
„Еделвайс“ – с. Синьо бърдо, 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” – 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.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;

5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански
– относно: Отбелязване
на I-ви октомври международен ден на
възрастните хора вх.№196.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №305
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 – 600
/шестстотин / лева, по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 525 «Клубове на
пенсионера».
Средствата са с целево предназначение за честване на 1-ви октомвримеждународен ден на възрастните хора.
Средствата следва да бъдат получени от Председателя на Пенсионерски клуб –
гр.Роман, от касата на ОбА – Роман.
След усвояването на средствата се представят разходно-оправдателни
документи в касата на ОбА, заедно с остатък /ако има такъв/.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 3 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
3.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” –6 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;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл. 1.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
2.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№200.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №306
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 честване на 1-ви октомвримеждународен ден на възрастните хора.

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

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
3.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
4.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” –6 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;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№201.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №307
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 – 257
/двеста петдесет и седем / лева, по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 525
«Клубове на пенсионера».
Средствата са с целево предназначение за честване на 1-ви октомвримеждународен ден на възрастните хора.
Средствата следва да бъдат получени от Председателя на УС на
„Пенсионерски клуб –Караш“-с.Караш, общ.Роман, от касата на ОбА – Роман.
След усвояването на средствата се представят разходно-оправдателни
документи в касата на ОбА, заедно с остатък /ако има такъв/.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
3.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
4.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” –6 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;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отбелязване на I-ви октомври международен ден на възрастните
хора вх.№202.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №308
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 – 500
/петстотин / лева, по Собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 525 «Клубове на
пенсионера».
Средствата са с целево предназначение за отбелязване на 1-ви октомври –
международен ден на възрастните хора, поддръжката на клуба и провеждане на
мероприятия.
Средствата следва да бъдат получени от Председателя на Пенсионерски клуб
„Златна есен“ – с. Струпец, общ. Роман от касата на ОбА – Роман.
След усвояването на средствата се представят разходно-оправдателни документи
в касата на ОбА, заедно с остатък /ако има такъв/.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
3.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
4.Ивайло Вутов Йолов;
5.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” –6 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;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедури за продажба чрез публични търгове с явно
наддаване на недвижими имоти-частна-общински собственост и
утвърждаване на експертна оценка.

Общинският съветник Иван Алексиев напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №309
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 имоти, както следва:
№ по

Документ

Местонахождение на

Описание на

ред

за собственост

имота

имота

забележка

на имота
1
1

2

3

4

5

АЧОС № 2929/

УПИ II – 1189 в кв.8 по

Терен с

01.09.2017 г.

Регулационния
гр.Роман

на
жилищно
предназначение

план

-

с площ от 906 кв.м

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 изготвени оценки в размер,
както следва:
№ по Документ

Местонахождение на

Описание на

Данъчна Начална

ред

имота

имота

оценка

за собственост
на имота

1
1

тръжна
цена

2

3

4

АЧОС № 2929/

УПИ II – 1189 в кв.8 по Терен с

01.09.2017 г.

Регулационния
гр.Роман

план

на
жилищно
предназначение с площ от 906 кв.м

5

6

3389,30 5400,00 лв.
лв.

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 проведе процедури по провеждане на
публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на имотите посочени в т.1, като
утвърдените оценки в т.2, да се считат за начална тръжна цена за всеки един от тях.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 3 гл. 1.Драган Христов Капитански;

2.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
3.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” –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;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №310
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 имоти, както следва:
№ по

Документ

Местонахождение на

Описание на

ред

за собственост

имота

имота

забележка

на имота
1
1

2

3

4

5

АЧОС № 1023/

УПИ I – 925 в кв.60 по

ап.26 със ЗП 41,57 кв.м

25.11.2003 г.

Регулационния
гр.Роман

внабл.4, вх.В и маза със

план

-

ЗП 2,30 кв.м

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 изготвени оценки в
размер, както следва:
№ по Документ

Местонахождение на

Описание на

Данъчна Начална

ред

имота

имота

оценка

за собственост
на имота

1
1

тръжна
цена

2

3

4

АЧОС № 1023/

УПИ I – 925 в кв.60 по ап.26 със ЗП 41,57 кв.м

25.11.2003 г.

Регулационния

план

5

6
131

внабл.4, вх.В и маза със ЗП
1313,10 1600,00 лв.

гр.Роман

2,30 кв.м

лв.

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 проведе процедури по провеждане на
публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на имотите посочени в т.1, като
утвърдените оценки в т.2, да се считат за начална тръжна цена за всеки един от тях.

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.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публични
търгове с явно наддаване на земеделска земя-частна общинска собственост.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №311
Моля на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, във връзка с
Решение № 211 прието с Протокол № 19/27.01.2017 г. на ОбС-Роман, Общински съвет
гр.Роман да приеме следното
Решение:
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗОС ОбСРоман,
допълва Програма по чл.8 ал.9 от ЗОС за отдаване под наем имоти общинска собственост
за 2017 г. с имоти, както следва:
№
Местонахождение на имота
Описание на имота ЗП
№ по
на
площ на
ред
АОС
имота
кв.м./дка
1. 2586/
Долна Бешовица
имот № 081013
48.780 дка
04.03.
„Гърбовец”
НТП: нива
2015 г.
категория: девета
2. 2233/
Курново
имот № 059005
16.110 дка
13.05.
„Горно еничово”
НТП: нива
2014 г.
категория: девета
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под наем на
посочените в т.1 имоти и сключване на договор за наем по реда на ЗОС и НРПУРОИ, при
наем за стопанска година в размер на 14,00 лв./дка.

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.

11.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на нова Наредба №9 За определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №312
1.Общински съвет-Роман отменя Наредба №9 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №148 по Протокол №21 от
29.09.2009г.и последно допълвана и изменена с решение №262 по Протокол №23 от
27.04.2017г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет-Роман приема
Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,

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.

12.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот-земеделска земя-частна общинска
собственост и утвърждаване на експертна оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №313

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 № 204.5 с площ от 1024 кв.м, НТП: §4 и
категория на земята при неполивни условия шеста, находящ се в местността „Под гарван" в
землището на гр.Роман, община Роман, ЕКАТТЕ 62997, актуван с АЧОС № 2931/13.09.2017 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 на 890,00 лв./осемстотин и деветдесет 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 проведе процедура по
провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на имот № 204.5 с
площ от 1024 кв.м, НТП: §4 и категория на земята при неполивни условия шеста, находящ се в
местността „Под гарван" в землището на гр.Роман, община Роман, ЕКАТТЕ 62997, като
утвърдената оценка в т.2, да се счита за начална тръжна цена.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 2 гл. 1.Драган Христов Капитански;
2.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ПРОТИВ” – 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.Ивайло Вутов Йолов;
8.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
13.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №314
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.36, ал.3 от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне приемане
изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман, предлагам Общински съвет-Роман да
одобри частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Роман
за 2017 година и приеме свързаните с нея вътрешно компенсирани промени в разходите по
бюджета за 2017 година съгласно Приложение №1- Актуализация на капиталовите разходи за
2017 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 2 гл. 1.Драган Христов Капитански;
2.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 4 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл. 1.Веска Иванова Миндинска;
2.Божидар Тодоров Нинов;
3.Николай Миков Миков;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
14.Докладна записка
от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за закупуване на кухненско оборудване на
СУ „Васил Лески“ гр. Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №315
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 – 4750/четири
хиляди седемстотин и петдесет/ лева, с които до финансира бюджета на СУ ”Васил Левски”гр.Роман, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” със сумата
4750/четири хиляди седемстотин и петдесет/ лева.
Средствата са за закупуване на кухненско оборудване на СУ „Васил Левски“ 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.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Ивайло Вутов Йолов;

15.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Разрешение за изработване на Общ устройствен план на
територията на Община Роман и одобряване на Задание за същия.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №316
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Роман:
1.ОДОБРЯВА Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Роман,
включващ всички населени места и всички землища на територията на общината.
Неразделна част от Заданието, са писмата за съгласуването му, на основание чл.125,
ал.5 и ал.6 от ЗУТ, от Националния институт за недвижимо културно наследство към
Министерство на културата и Регионалната инспекция по околна среда и водите –
Враца към Министерство на околната среда и водите със съдържащите се в тях
методически указания и изисквания.
1.РАЗРЕШАВА изработването на Общ устройствен план на Община Роман
включващ всички населени места и всички землища на територията на общината,
съобразно одобреното Задание.
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Роман да предприеме предвидените в закона
действия по възлагане изработването на Общ устройствен план на Община Роман,
съобразно одобреното Задание.
4.Решението на Общински съвет Роман да се разгласи с обявление съгласно
чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
5.Решението на Общински съвет Роман не подлежи на оспорване съгласно чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

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.

16.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълнение на маршрут 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 на
транспортни разноски за 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №317

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 347/22.12.2016г. – за изпълнението на
Държавния бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман
допълва маршрут в Списъка на длъжностите в частта на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“
по Приложение № 9, Раздел ІV за 2017 година, считано от 15.09.2017 година със
следната длъжност, както следва:
№
Заемана длъжност
Маршрут
ІV.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“
Учител по математика
гр.Кнежа – с.Камено поле
9.

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.

17.Актуални

В 1530 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседание на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

