ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№32
Днес 29.11.2017г. 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. Иван Алексиев Тодоров;
9. Драган Христов Капитански;
10. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11. Ивайло Вутов Йолов;
12. Георги Цветанов Василев;
От ОбА – Николинка Кътовска –Зам.кмет на Община Роман,
Антоанета Костадинова-Секретар на
Община Роман; Нина ВърбановаГл.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 нас.Хубавене;
Нели
Димитрова-кметна
с.Д.Бешовеца;
Николай
Цанов-кмет
нас.Стояновци; Атанас Генов-км.наместник на с.Караш;
Иван Дановкм.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.
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: т.2 от Решение №327 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.
2. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:: т.2 от Решение №328 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.
3. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: т.2 от Решение №329 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.
4. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение и изменение на Наредба №21 за условията и реда за
съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години за съставяне, приемане, отчитане на бюджета на Община Роман.
5. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнение на актовете на общинския съвет за периода
01.04.2017г.30.09.2017г.
6. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Издаване на запис на заповед от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00669
от25.10.2017 по подмярка 7.2 на мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“. за Проект „Рехабилитация на път IV-10328
(VRC1143) Роман – Струпец – граница с община Мездра“ от км 0+000 до км
6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200 “ и „Ремонт и изграждане на подземна
инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман – Златна Панега/ - Стояновци –
граница общини (Роман-Луковит) – Беленци /III-3008“.”, сключен между Община
Роман и ДФ „Земеделие”.
7. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразувани имоти в землището на с.Хубавене,
община Роман.
8. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Утвърждаване на новообразувани имоти в землището на с.Струпец,
община Роман.
9. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Продаване на имот-частна общинска собственост, ап.16 в бл.3, вх.В,
ет.4, находящ се в УПИ I в кв.61 пл.№924 по плана на гр.Роман.
10. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот, номер по ред 8 в раздел I от Решение №211 на Общински съвет
гр.Роман прието с протокол №19 от 27.01.2017г.
11. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на
капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.
12. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за партньорство на Община Роман за ползване на
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,Приоритетна

ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, по
процедура: “Открий ме“ BG05M9OP001-2.009.
13. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Роман за
2018г.
14. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване
на съответния ползвател по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската
2017/2018г.
15. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели по реда на
чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.
16. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-114/09.11.2017г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
17. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Доклана записка с вх.№9100-1385/16.11.2017г. от Радка Иванова ТановаПредседател на клуба на Диабетиците в гр.Роман.
18.Докладна записка
от
Общинският
съветник
Ивайло Вутов Йолов –
относно: Отпускане на годишна стипендия.
19. Докладна записка
от
Общинският
съветник
Ивайло Вутов Йолов –
относно: Отпускане на парична сума на СК“Искър 2010“.
20. Докладна записка
от
Общинският
съветник
Ивайло Вутов Йолов –
относно: Отпускане на парична сума на ФК“Искър 1923“.
21.Актуални въпроси

1.Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: т.2 от Решение №327 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №334
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС и т. 2 от
Решение № 327 прието с протокол № 31/26.10.2017 г. на Общински съвет гр.Роман, ОбСРоман, утвърждава изготвена оценка в размер на 8 000,00 лв./осем хиляди лева/ за продажба
на стопанска сграда-краварник със ЗП 637 кв.м –собственост на община Роман върху имот №
021004 с площ от 2,120 дка с НТП: Стопански двор, собственост на Държавен поземлен
фонд-МЗГ, находяща се в местността „Кръстилица“ в землището на с.Долна Бешовица с
ЕКАТТЕ 22023, общ.Роман, при граници на имота: 000504, 021006, 021017, 021003,актуван с
АЧОС № 1360/17.05.2008 г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС
възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично
оповестен търг с явно наддаване за имота по т.1 от настоящото решение, като утвърдената
оценка в размер на 8 000,00 лв./осем хиляди лева/, да се счита за начална тръжна цена.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:: т.2 от Решение №328 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №335
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС и т. 2 от
Решение № 328 прието с протокол № 31/26.10.2017 г. на Общински съвет гр.Роман, ОбСРоман, утвърждава изготвена оценка в размер на 1965,00 лв./хиляда деветстотин
шестдесет и пет лева./ за продажба на УПИ IV в кв.15 с жилищно предназначение и площ от
370 кв.м по Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, одобрен със Заповед №
154/06.06.1996 г. на Кмета на община Роман, при граници на имота: улица, УПИ V, УПИ VI и
УПИ III, актуван с АЧОС № 374/22.03.2000 г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС
възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично
оповестен търг с явно наддаване за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение,
като утвърдената оценка, да се счита за начална тръжна цена.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

3. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: т.2 от Решение №329 прието с протокол №31/26.10.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №336
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС и т. 2 от
Решение № 329 прието с протокол № 31/26.10.2017 г. на Общински съвет гр.Роман, ОбСРоман, утвърждава изготвена оценка в размер на 2018,00 лв./две хиляди и осемнадесет
лева./ за продажба на УПИ III в кв.15 с жилищно предназначение и площ от 380 кв.м по
Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, одобрен със Заповед № 154/06.06.1996 г. на
Кмета на община Роман, при граници на имота: улица, УПИ IV, УПИ VII и УПИ II, пл.№ 248,
актуван с АЧОС № 373/22.03.2000 г
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС
възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично
оповестен търг с явно наддаване за продажба на УПИ III в кв.15 с жилищно предназначение и
площ от 380 кв.м по Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, като утвърдената оценка в
т.1, да се счита за начална тръжна цена.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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: Предложение и изменение на Наредба №21 за условията и реда за
съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години за съставяне, приемане, отчитане на бюджета на Община Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №337
„На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с настъпилите
изменения и допълнения в Закона за публичните финанси, Общински съвет - Роман приема
изменение и допълнение на Наредба № 21 за условията и реда за съставянето на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Роман, както следва:
1.В раздел V, чл.28 се правят следните изменения и допълнения:
-отменя се алинея 2.
-досегашните ал.3 и ал.4 стават съответно ал.2 и ал.3.
-Създават се две нови алинеи:
(4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(5) В рамките на срока по ал.3 кметът на общината представя проектът на бюджет
за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането наймалко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за
масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския
съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет
заедно с окончателния проект на бюджета.”
2.В раздел VI, чл.29 се правят следните изменения и допълнения:
-В ал.3: в т.1 числото „5” се заменя с „15” ; в т.2 числото „30” се заменя с „50”.
-Добавя се нова ал.5:
(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община с процедура по
финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на
бюджет на общината.
-Досегашната ал. 5 става ал. 6;
-Досегашната ал. 6 става ал.7 със следното съдържание:
(7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава
по ред, определен с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
3.В раздел VII, чл.37, ал.5 думите „и ал.5” се заменят с „и ал.6”.
4.Създава се раздел VIIа„Оздравяване на общината при финансови затруднения”
чл.42а-42л
“Чл. 42a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице
три или повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл. 13, ал.1 и 2;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на
общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на
общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на
общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е
отрицателна величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и
данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички
общини, отчетена за последната година.

(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен
безлихвен заем по чл. 42ж, ал. 1 общини с финансови затруднения.
Чл. 42б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за
финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на
общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от
една до три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на
местната общност.
Чл.42в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините
за преценка на показателите по чл. 42а.
(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл.42а
министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл.
42д, ал. 2.
Чл.42г.(1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по
прилагането на чл. 42а, ал.1, които се публикуват на интернет страницата на Министерството
на финансите.
(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите
се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.
Чл.42д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за
наличие на условията по чл. 42а, ал. 1 към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от
условията по чл. 42а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет,
че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде
открита процедура за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение,
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично
обсъждане на плана с местната общност;
определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и
определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде пократък от 14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с
решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за
финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на
общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на
общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на
изпълнението на плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 42а,
ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към
полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и
стъпки за предприемане на съответни действия.
Чл. 42е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с
цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви
стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и
числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и
другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на
събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на
общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал.
1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината,
която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им
изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен
безлихвен заем по чл. 42ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в
рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на
финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на
плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на
министъра на финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на
общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Чл.42ж.(1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния
бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово
оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със
становището на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от
министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока
на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 42з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на
финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по
чл. 42ж, ал. 1.
(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова
устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото
състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено
след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за
получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез
сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на
общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от
уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл. 42и. В случаите по чл. 42ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва
текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 42е. При отклонение от
постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането
на заема по чл. 42ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след
представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това
неизпълнение.

Чл. 42к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския
съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за
погасяване на заемите по чл. 42ж, ал. 1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за
подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл.
42е са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината,
който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и
бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на
общината;
3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат
тези с еднократен характер;
4. повишена събираемост на собствените приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с
еднократен характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра
на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението
на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия.
Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на
информация.
Чл. 42л.(1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да
прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако
общината излезе от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово
оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с
безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на
финансите.”
5.В раздел VIII, чл. 43 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата
бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната
палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на
годишния финансов отчет на общината.”
2.В ал.5 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”.
6. В Допълнителните разпоредби, Приложение № 1 към Наредбата, т.І, т.4, се изменя така:
„В рамките на срока по чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът на общината
представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност.”
7.В Допълнителните разпоредби, Приложение 1 към Наредбата, т.II, т.2 думите „31
декември” се заменят с „30 септември”.
8.В Допълнителните разпоредби, Приложение 2 към Наредбата думите „чл.94, ал.3, т.1 и 2
и ал.5 от Закона за публичните финанси” се заменя с „чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от Закона
за публичните финанси”.
9.В Допълнителни разпоредби, Приложение 2 към Наредбата, т.8 числото „30” се заменят
с числото„50”.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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: Отчет за изпълнение на актовете на общинския съвет за периода
01.04.2017г.30.09.2017г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №338
Приема отчет за изпълнение на актовете на общинския съвет Роман за периода
01.04.2017г.30.09.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Издаване на запис на заповед от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00669
от25.10.2017 по подмярка 7.2 на мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“. за Проект „Рехабилитация на път IV-10328
(VRC1143) Роман – Струпец – граница с община Мездра“ от км 0+000 до км
6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200 “ и „Ремонт и изграждане на подземна
инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман – Златна Панега/ - Стояновци –
граница общини (Роман-Луковит) – Беленци /III-3008“.”, сключен между Община
Роман и ДФ „Земеделие”.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №339
1.Упълномощава кмета на община Роман да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
1910637,91 лв. (един милион деветстотин и десет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и
деветдесет и една стотинки .) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00669
от25.10.2017 по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на път IV-10328

(VRC1143) Роман – Струпец – граница с община Мездра“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от
км 7+004,6 до км 8+200 “ и „Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура на път
VRC2144: /III-103, Роман – Златна Панега/ - Стояновци – граница общини (Роман-Луковит) –
Беленци /III-3008“.”, сключен между Община Роман и ДФ „Земеделие”.
2.Възлага на кмета на община Роман да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00669 от25.10.2017 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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 новообразувани имоти в землището на с.Хубавене,
община Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №340
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, утвърждава
новообразувани имоти от имот № 092001 целия с площ от 71,944 дка при НТП: пасище с
храсти и КЗ при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Кукла”, в землището на
с.Хубавене, актуван АОС №1926/12.12.2013г. вписан в Служба по Вписвания гр.Мездра с
Дв.Вх.рег.№ 3826/10.12.2013г., Акт № 127, Том ХI, партида № 38097, при граници и съседи:
089034, 000181, 000413, 158018, 092016, 092008, 092009, 155028, 000117, както следва:
1. Имот № 092017 с площ от 53,699 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма
2. Имот № 092018 с площ от 18,244 дка при НТП: пасище с храсти и КЗ: осма

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

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

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №341
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман, утвърждава
новообразувани имоти от имот № 028002 целия с площ от 169,699 дка при НТП: пасище,
мера и КЗ при неполивни условия: девета /16.969/ и осма /152,730/, находящ се в местността
„Буков дол”, в землището на с.Струпец, актуван АОС №1752/08.02.2013г. вписан в Служба по
Вписвания гр.Мездра с Дв.Вх.рег.№ 225/12.02.2013г., Акт № 104, Том I, партида № 30939, при
граници и съседи: 133124, 028001, 000656, 028003, 000658, както следва:
1. Имот № 028005 с площ от 57,331 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: осма
2. Имот № 028006 с площ от 112,372 дка при НТП: пасище, мера и КЗ: осма

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.Цветелин Иванов Иванов;
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
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Продаване на имот-частна общинска собственост, ап.16 в бл.3, вх.В,
ет.4, находящ се в УПИ I в кв.61 пл.№924 по плана на гр.Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №342
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС, чл.3 ал.2,
чл.29 и чл.30, чл.33 ал.2 от Наредба № 12 на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман определя
предназначението на ап.16, вх.В в бл.3, ет.4 с площ от 58.43 кв.м, 1.41 % идеални части от
общите части на сградата и мазе № 16 от 3.80 кв.м, актуван с АЧОС № 1187/16.09.2005 г. в
жилище за продажба, с което допълва Решение № 55 от протокол № 11/24.04.2008 г. на ОбСРоман.
Общински съвет гр.Роман приема да извърши продажба на горецитирания и подробно
описан имот- частна общинска собственост, представляващ ап.16 в бл.3 вх.В ет.4, находящ се
в гр.Роман на наемателката Ангелина Василова Манова, настанена в него по административен
ред.
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 3 100,00 лв./три хиляди и сто 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 издаде заповед за
определяне на купувача, цената и другите дължими плащания и сключи договор за покупкопродажба.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

10. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот, номер по ред 8 в раздел I от Решение №211 на Общински съвет
гр.Роман прието с протокол №19 от 27.01.2017г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №343

1.Допуска промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017 г. в номер по ред 8, раздел I. от Решение № 211 на Общински
съвет гр.Роман прието с протокол № 19 от 27.01.2017 г., а именно:
В годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2017 г. приета с Решение № 211/27.01.2017 г. номер по ред 8, представлява УПИ II в кв.8
с пл.№ 1189 с площ от 906 кв.м по плана на гр.Роман.
2.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОС, т.8
в раздел I. от Решение № 211 на Общински съвет гр.Роман прието с протокол № 19 от
27.01.2017 г., утвърждава изготвена оценка в размер на 5400,00 лв./пет хиляди и
четиристотин лева/ на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ ІІ с
пл.№ 1189 в кв.8 с площ от 906 кв.м, по Кадастралния и урегулиран план на гр.Роман,
община Роман, област Враца при граници на имота: улица с предназначение за движение и
транспорт, УПИ І-1190, УПИ ІІІ-132 и УПИ XІV-127, актуван с АЧОС № 2929/01.09.2017 г.
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 организира и проведе
процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на
горе описания имот, като утвърдената оценка в т.2, да се счита за начална тръжна цена.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Николай Миков Миков;
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Драган Христов Капитански;
5.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.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
11. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на
капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №344

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
бюджетната 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 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 №1актуализация на капиталовите разходи за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Николай Миков Миков;
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Драган Христов Капитански;
5.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 2 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
12. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за партньорство на Община Роман за ползване на
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,Приоритетна
ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, по
процедура: “Открий ме“ BG05M9OP001-2.009.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №345
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и условия за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един
краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ и при мотиви, изложени в
докладната записка:
1.
Дава съгласие община Роман да е партньор на Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца ФИЦЕ – България за подаване на проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос : Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване, по процедура: „Открий ме”
BG05M9OP001-2.009.

2.
Дава съгласие Кметът на община Роман да сключи споразумение за
партньорство с ФИЦЕ-България в случай, че проектното предложение бъде одобрено за
финансиране.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Роман за
2018г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК БОЖИДАР НИНОВ НАПУСНА ЗАЛАТА

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №346
Приема програма за развитие на читалищната дейност в Община Роман за 2018година и Пран
за изпълнението и.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване
на съответния ползвател по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската
2017/2018г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК БОЖИДАР НИНОВ СЕ ВЪРНА В ЗАЛАТА

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №347

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ дава
съгласие за предоставяне на имотите-полски пътища, попадащи в масивите за
ползване на съответните ползватели по цена в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в Общината в лв./дка./ по приложената справка за
стопанска 2017/2018 г., неразделна част от настоящата Докладна записка.
ІІ. Дължимата сума, като плащане за тяхното обработване по т. I., следва да
внесат в Банка “ДСК” ЕАД клон гр.Роман, банков код STSABGSF по сметка
BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200

ІІІ. Възлага
изпълнението.

на

Кмета,

последващите

съгласно

закона

действия

по

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

15. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели по реда на
чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №348
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет град Роман, дава съгласие Кмета на Община Роман да предостави със
Заповед на ползвателите на съответните масиви имотите посочени в съответното
заявление и сключи договори за наем за срок от една стопанска година /2017-2018/, при
наем, равен на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище в
Общината в лв./дка./, по приложената справка за стопанска 2017/2018 г., неразделна част от
настоящата докладна записка.
ІІ. Дължимата сума, като плащане за тяхното обработване по т. I., следва да внесат в
Банка “ДСК” ЕАД клон гр.Роман,
банков код STSABGSF по сметка
BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200

ІІІ. Възлага на Кмета, последващите съгласно закона действия по изпълнението.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

16. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-114/09.11.2017г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №349
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 № 040004 с площ от 2.002 дка при НТП: нива, образуван от имот
040003, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Неда
Костова Нинова.
1.2. Поземлен имот № 060060 с площ от 0,589 дка при НТП:пасище, мера, образуван от
имот 060052, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Цеко Върбанов Христов.
1.3. Поземлен имот № 123039 с площ от 1,339 дка при НТП: нива, образуван от имот №
123012, Поземлен имот № 094038 с площ от 1,000 дка при НТП:пасище, мера, образуван от
имот 094029, Поземлен имот № 123037 с площ от 1,213 дка при НТП:пасище, мера,
образуван от имот 123036, Поземлен имот № 094039 с площ от 1,315 дка при НТП:пасище,
мера, образуван от имот 094029 находящи се в землището на с.Синьо бърдо, община Роман
на наследниците на Тошо Цолов Дичов.
1.4. Поземлен имот №219023 с площ от 3.883 дка при НТП:нива, образуван от имот №
219009, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Иван
Йотов Дичовски.
1.5. Поземлен имот № 219024 с площ от 0,392 дка при НТП: нива, образуван от имот №
219009, Поземлен имот № 219025 с площ от 0.680 дка при НТП:нива, образуван от имот №
219009 находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Иван
Йотов Дичовски.

1.6. Поземлен имот № 108079 с площ от 1.657 дка при НТП: пасище, мера, образуван от
имот № 108012, Поземлен имот № 108080 с площ от 0.910 дка при НТП: пасище, мера,
образуван от имот № 108014 находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Найден Иванов Петров.
1.7. Поземлен имот № 123040 с площ от 1.340 дка при НТП: пасище, мера, образуван от
имот № 123017, Поземлен имот № 145004 с площ от 0,832 дка при НТП: нива, образуван от
имот № 145001, Поземлен имот № 145005 с площ от 0.730 дка при НТП: нива, образуван от
имот № 145001, находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Йоло Тошев Роловски.
1.8. Поземлен имот № 145002 с площ от 2.534 дка при НТП: нива, образуван от имот №
145001, Поземлен имот № 145003 с площ от 0,508 дка при НТП: нива, образуван от имот №
145001, находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Найден
Иванов Петров.
1.9. Поземлен имот № 049021 с площ от 2,742 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 049018, Поземлен имот № 007018 с площ от 2,429 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 007015, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Мико
Кръстев Лалов.
1.10. Поземлен имот № 052049 с площ от 2,409 дка при НТП: изостав. ливада,
образуван от имот № 052047, Поземлен имот № 007013 с площ от 2,175 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 007011, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на
наследниците на Нано Колов Янкински.
1.11. Поземлен имот № 077042 с площ от 1,273 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 077006, Поземлен имот № 077041 с площ от 2,725 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 077006, Поземлен имот № 049019 с площ от 5,929 дка при НТП: изостав. ливада,
образуван от имот № 049018, Поземлен имот № 007014 с площ от 1,737 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 007011, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на
наследниците на Петко Каменов Илчов.
1.12. Поземлен имот № 157019 с площ от 4,116 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 157018, находящ се в землище с.Курново, община Роман на наследниците на Васил
Иванов Стойковски.
1.13. Поземлен имот № 084004 с площ от 3,756 дка при НТП: нива, Поземлен имот №
081026 с площ от 2,566 дка при НТП: нива, образуван от имот № 081013, Поземлен имот №
036016 с площ от 1,433 дка при НТП: нива, Поземлен имот № 036036 с площ от 1,131 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 036017, Поземлен имот № 081024 с площ от 3,185 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 081013, Поземлен имот № 048099 с площ от 0,646 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 048062, Поземлен имот № 048097 с площ от 0,885 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 048064, Поземлен имот № 081025 с площ от 1,415 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 081013, Поземлен имот № 048098 с площ от 0,955 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 048062, Поземлен имот № 048096 с площ от 4,516 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 048015, Поземлен имот № 081027 с площ от 3,522 дка при
НТП: нива, образуван от имот № 081013, находящи се в землище с.Долна Бешовица, община
Роман на наследниците на Тодор Цолов Митков Драгневски.
1.14. Поземлен имот № 059039 с площ от 2,570 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 059030, Поземлен имот № 046105 с площ от 2,690 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 046098, Поземлен имот № 046104 с площ от 4,381 дка при НТП: ливада, образуван
от имот № 046093, Поземлен имот № 046103 с площ от 1,878 дка при НТП: ливада, образуван
от имот № 049093, находящи се в землище с.Долна Бешовица, община Роман на
наследниците на Димитър Радулов Маринов.
1.15. Поземлен имот № 032031 с площ от 1,741 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 032030, Поземлен имот № 056187 с площ от 1,129 дка при НТП: нива, образуван от имот

№ 056180, находящи се в землище с.Долна Бешовица, община Роман на наследниците на
Тодор Петков Цолов.
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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

17. Докладна
записка от
Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Доклана записка с вх.№9100-1385/16.11.2017г. от Радка Иванова ТановаПредседател на клуба на Диабетиците в гр.Роман.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №350
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 150 /Сто и
петдесет/ лева по Собствения бюджет за 2017 г. в местна дейност 122 „Общинска
администрация” – параграф 42-14.
Средствата са с целево предназначение – за организиране /честване/ на Деня на
/инвалида/ - диабетика;
Средствата да бъдат получени от председателя на клуба от касата на ОбА–Роман.
Изразходените средства да бъдат отчетени с фактури в касата на ОбА - Роман. Ако има
неусвоени такива същите се възстановяват в касата на ОбА – Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – няма.

“ПРОТИВ” – 12 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.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
18.Докладна записка
от
Общинският
съветник
относно: Отпускане на годишна стипендия.

Ивайло

Вутов Йолов –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №351
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 годишна
стипендия на Весела Георгиева Панчева в размер на една минимална работна заплата .
2.Сумата се дава за постигнати резултати първо място на 17-ти национален шосеен
пробег- лека атлетика през 2017г.
3.Средствана да бъдат прехвърлени от фонд „Резервен“ местни дейности и отразени
в собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 714 “Спортни бази за спорт и отдих“ по
параграф 40-00.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

19. Докладна записка
от
Общинският
съветник
Ивайло Вутов Йолов –
относно: Отпускане на парична сума на СК“Искър 2010“.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №352
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 150 /сто и петдесет/ лева от Фонд “Резервен” местни дейности от общинския бюджет за 2017 година по бюджета на СК „Искър 2010“.
Средствата са за картотекиране на клуба в спортни състезания за 2018г.
2.Средствата да бъдат отразени в собствения бюджет за 2017г. местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, параграф 45-00.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

20. Докладна записка
от
Общинският
съветник
Ивайло Вутов Йолов –
относно: Отпускане на парична сума на ФК“Искър 1923“.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №353
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 допълнително 428/четиристотин двадесет и осем/ лева за обезпечаване участието в
първенството на „А“ ОФГ гр.Враца сезон 2017-2018г. на ФК „Искър 1923“ гр.Роман и
закупуване на спортни принадлежности/Футболни мрежи, футболни топки и флагчета за
маркиране на футболния терен/.
Средствата да бъдат прехвърлени от фонд “Резервен“ местни дейности и отразени в
собствения бюджет за 2017г. в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“,
параграф 45-00.

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.Цветелин Иванов Иванов;
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.

21.Актуални въпроси

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/

