ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№33
Днес 18.12.2017г. 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. Иван Алексиев Тодоров;
7. Драган Христов Капитански;
8. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9. Ивайло Вутов Йолов;
10. Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Валери Роланска –Кмет на Община Роман; Николинка
Кътовска –Зам.кмет на Община Роман; Антоанета Костадинова-Секретар
на
Община Роман; Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман;Христо Томов-Директор на дирекция „ФСД и АПИО“; 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; Пламен Лалов-кмет на с.Струпец; Ивайло
Христов-кмет на с.Курново; Николай Цанов-кмет нас.Стояновци; Иван
Данов-км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.

В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 10 общински съветници.

Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в
дневния ред да влезе като т.8.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно: Постъпило писмо с вх.№ 0400144/01.12.2017г.на Кирил Ананиев-Министър на здравеопазването и писмо с
вх.№0400-144(5)/12.12.2017г. на Областен управител на Област Враца, за
определяне на представител на Община Роман за включване в комисията за
изработване на областна здравна карта на Област Враца.
с 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в
дневния ред да влезе като т.9.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно: Отпускане на средства от
фонд“Резервен“ за 2017г.за покриване на извършени разходи след проливните
дъждове в района на гара Струпец през месец Декември 2017 година.
с 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в
дневния ред да влезе като т.10.Докладна записка
от
Председателя на
ОбС-Роман
Тихомир
Вълчев -относно: Отпускане на парична сума на
спортни клубове към Община Роман.
с 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
С 10 гласа “ЗА” от 10 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев относно: Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост на
ФОНДАЦИЯ „ТАВИТА БЪЛГАРИЯ“.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Изменение на Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и
смет извозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други
съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018
година.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Актуализация на вътрешни компенсирани промени в списъка на
капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански
– относно: Промяна в собствения бюджет за 2017г. в частта на местните
дейности във връзка с касовото изпълнение на бюджета на община Роман за
2017 година.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Докладни записки на второстепенните разпоредители с бюджет
за промени в частта на местните дейности за 2017 година.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен
търг с явно наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и
възлагане на експертна оценка.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Постъпило писмо с вх.№ 0400-144/01.12.2017г.на Кирил АнаниевМинистър на здравеопазването и писмо с вх.№0400-144(5)/12.12.2017г. на
Областен управител на Област Враца, за определяне на представител на
Община Роман за включване в комисията за изработване на областна
здравна карта на Област Враца.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на средства от фонд“Резервен“ за 2017г.за покриване на
извършени разходи след проливните дъждове в района на гара Струпец през
месец Декември 2017 година.
10.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев относно: Отпускане на парична сума на спортни клубове към Община
Роман.
11.Актуални

1.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев относно: Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост на
ФОНДАЦИЯ „ТАВИТА БЪЛГАРИЯ“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №354
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), във връзка с Искане на Фондация „Тавита България“ , представлявана от Албена
Матова, със седалище и адрес на управление – гр. София, Р-н „Средец“, ул. „Васил
Априлов” №24, ап.9 предоставено ни с писмо с вх.№ 273/08.12.2017 г. На Кмета на Община
Роман, Общински съвет – Роман,
1.Дава съгласие Община Роман да дари на Фондация „Тавита България“ , с
БУЛСТАТ:131347758, представлявана от Албена Матова, със седалище и адрес на
управление – гр. София, Р-н „Средец“, ул. „Васил Априлов” №24, ап.9, недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр.Роман, представляващ УПИ II, пл.№1189 в
кв.8 с площ от 906 кв.м по плана на гр.Роман, идентифициран съгласно АЧОС №2929 от
01.09.2017 г.
2.Възлага на Кмета на Община Роман да издаде заповед и сключи договор за дарение на
основание чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост;

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.Иван Алексиев Тодоров;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Драган Христов Капитански;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
2.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Изменение на Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №355
На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните изменения и
допълнения в Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество „ , а именно:
Чл.101. се изменя така: Комисията не класира участник ако установи:
1. непълнота
на
представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в условията на търга или конкурса;
2. че участникът е лице, не отговарящо на изискванията заложени в тръжната или
конкурсната документация.
Чл.114.,ал.1 се изменя така: Тръжната и конкурсната документация за провеждане на
публичен оповестен търг и публично оповестен конкурс за продажба и отдаване под наем се
утвърждават от кмета на общината, след съгласуване от Гл. юрисконсулт и Секретаря на
общината
Тръжната или конкурсна документация съдържа:
1.наименование на обекта на търга или конкурса;
2.началната тръжна или конкурсна цена;
3.депозит в размер на 10 на сто от началната тръжна или конкурсна цена и краен срок за
внасянето му. Конкретният размер се определя в тръжната и конкурсна документация.
4.срока за подаване на предложенията при търгове с явно наддаване или конкурс, който
не може да бъде по – кратък от 15 дни от датата на обявата за продажба или наем
5.срока за извършване на оглед на имота;
6.мястото, деня и часа на провеждане на търга или отваряне на предложенията при
конкурс;

7.изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга или конкурса;
8.основанията за недопускане до участие в търга или конкурса;
9.разяснения, относно процедурата за провеждането на търга или конкурса и сключване
на договор за продажба или наем;
10.специалните изисквания към участниците
11.информационен меморандум за имота, предоставящ информация на кандидатите за
правния статут на имота, вещно правния режим, ограничени вещни права, изградена
инженерна инфраструктура на района и на имота, транспортна близост, екологични условия,
плътност на застрояване и др.;
Чл.115.се изменя така: За участие в търга и конкурса кандидатите представят
документите изискани с тръжната документация и доказващи изпълнението на поставените
към участниците изисквания.

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.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и
смет извозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други
съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018
година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №356
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет – Роман, приема следните решения:
1. Определя размера на такса битови отпадъци за 2018 г. в зависимост от количеството по
съдове и в промил за всяка услуга поотделно за 2018 година, както следва:
1.1 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци
в гр.Роман с включена цена за обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както следва
 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване пет пъти месечно –
2624.50 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , съгласно
морфологичният анализ на битовите отпадъци;

1.2 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозвани на съдове за битови отпадъци
в останалите населени места от община Роман с включена цена за обезвреждане на
битовите отпадъци в депо, както следва
 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване два пъти месечно –
1137.27 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , съгласно
морфологичният анализ на битовите отпадъци;
1.3 В промил върху данъчната оценка на физическите лица, както следва:
ЗА ГР.РОМАН:
Нас.място

Застроени имоти собственост на физически лица в
регулация и жилищни имоти на юридически лица в
регулация
Сметоизвозване

Депо

3.25‰

3.70‰

Роман

Обществени
територии
1.05‰

Всичко
8‰

Незастроени имоти
собственост на
физически лица в
регулация
Депо
Обществени
територии
3.70‰
1.05‰

Всичко

4.75‰

ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
С.СРЕДНИ РЪТ И С.МАРКОВО РАВНИЩЕ:
Нас.място

Вс.
Нас.места

Застроени имоти
Сметоизвозване
Депо
Обществени
територии
3.0‰
4.0‰
0.5‰

Всичко
7.5‰

Незастроени имоти
Депо
Обществени
територии
4.0‰
0.5‰

Всичко
4.5‰

1.4 В промил върху по-голямата от данъчната оценка и отчетната стойност на
недвижимите имоти по данъчна декларация по чл. 17 и чл.14 от ЗМДТ на юридически лица
за всички населени места според вида на предлаганата услуга и района в който попадат, както
следва:
І:
Нас.място

Роман

Застроени не жилищни имоти собственост на юридически лица в регулация
Сметоизвозване

Депо

Обществени
територии

Всичко

2.00‰

2.35‰

0.65‰

5‰

ІІ :
Нас.място

Роман

Застроени имоти на юридически лица извън регулация в които се извършва събирането,
извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци
Сметоизвозване
Депо
Всичко
2.0‰

2.35‰

4.35‰

ІІІ :
Нас.място

Имоти на юридически лица извън регулация в които не се извършва събирането,
извозването и не се предоставя услугата „поддържане чистотата на територията за
обществено ползване“
Депо
Всичко

Роман
2.35‰
2.35‰
2.Собствениците и ползвателите на следните недвижими имоти на територията на Община
Роман през 2018 г., заплащат такса за битови отпадъци в непълен размер , както следва:
2.1.Физическите лица собственици на недвижими имоти извън регулацията не
заплащат такса за битови отпадъци.
2.2.Собствениците и ползватели физически лица на не застроени парцели в
регулацията (строителните граници) на населените места в Община Роман заплащат такса
за услугите по:
 „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“
 „Поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване“.
2.3. Собствениците и ползватели на недвижими имоти, намиращи се на
територията на Община Роман, които няма да се ползват през цялата година и е
подадена декларация за това до Кмета на Община Роман до 31.12.2017 г. ,
заплащат такса за услугите по:
 поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;
 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
3. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса битови отпадъци
за цялата 2018 година в срок до 30.04.2018 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
4. Одобрява приложената План сметка за такса битови отпадъци за 2018 г.
5. Дава право на кмета на Община Роман в процеса на изпълнение на одобрената план
сметка да извършва взаимно компенсирани промени между видовете разходи и между
отделните компоненти на такса битови отпадъци, в рамките на одобрените средства без да
изменя общият им размер.

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.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл. 1.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
2.Ивайло Вутов Йолов;
3.Георги Цветанов Василев;

4.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Актуализация на вътрешни компенсирани промени в списъка на
капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №357
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 №1- актуализация на капиталовите разходи за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл.. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3. Ивайло Вутов Йолов;
4.Георги Цветанов Василев
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Промяна в собствения бюджет за 2017г. в частта на местните
дейности във връзка с касовото изпълнение на бюджета на община Роман за
2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №358
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Роман:
1. Одобрява компенсираните промени по дейности и параграфи в частта на местните
дейности и дейностите с до финансиране;

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени до края на
2017 година 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.

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.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма .
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Георги Цветанов Василев;
6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Докладни записки на второстепенните разпоредители с бюджет
за промени в частта на местните дейности за 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №359
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет - Роман:
1. Одобрява компенсираните промени по дейности и параграфи в частта на
местните дейности и дейностите с до финансиране на второстепенните разпоредители с
бюджет;
2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени до края на
2017 година 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.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Иван Алексиев Тодоров;
6.Драган Христов Капитански;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
7.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен
търг с явно наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и
възлагане на експертна оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №360
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 урегулиран поземлен имот с плащ от 5 742 кв.м,
представляващ УПИ IV с пл.№1027 в кв.71 по Кадастралния и регулационен план на гр.Роман,
одобрен със Заповед №154/06.06.1996г. на Кмета на Община Роман, актуван с АЧОС №
1906/18.10.2013г.
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от
настоящото решение. Общински съвет гр.Роман, Възлага на кмета на общината да сключи
договор с лицензиран оценител за изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно
описан имот, като изготвената оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Иван Алексиев Тодоров;
6.Драган Христов Капитански;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл. 1.Росен Данчев Цолов;

Общинският съветник Божидар Нинов напусна залата
8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Постъпило писмо с вх.№ 0400-144/01.12.2017г.на Кирил АнаниевМинистър на здравеопазването и писмо с вх.№0400-144(5)/12.12.2017г. на
Областен управител на Област Враца, за определяне на представител на

Община Роман за включване в комисията за изработване на областна
здравна карта на Област Враца.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №361
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и чл.29,ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за
лечебните заведения, Общински съвет Роман определя Д-р Даринка Лазарова Вънова за
представител от Община Роман, който да участва в комисията за изработване на Областна
здравна карта на Област Враца.

„ЗА“ – 9 гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на средства от фонд“Резервен“ за 2017г.за покриване на
извършени разходи след проливните дъждове в района на гара Струпец през
месец Декември 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №362
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на т.2, т.3 и т.4
от Решение №299, Протокол №28/30.08.2017г. Общински съвет:
Отпуска от фонд „Резервен“ за местни дейности за 2017г. средства в размер на
997/словом: деветстотин деветдесет и седем / лева.
Средствата са за покриване на извършени разходи, във връзка с възстановителни
дейности.
Същите да бъдат отразени по Собствения бюджет за 2017г. в мастна дейност
122“Общинска администрация“, параграф 10-20.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Иван Алексиев Тодоров;
6.Драган Христов Капитански;
7.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Божидар Нинов се върна в залата

10.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев относно: Отпускане на парична сума на спортни клубове към Община
Роман.

Общинският съветник Росен Цолов си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №363
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:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 4 003 /четири хиляди и три/ лева от Фонд
“Резервен” - местни дейности от общинския бюджет за 2017 година по собствения бюджет за
2017г. в Местна дейност 714“Спортни бази за спорт и отдих за всички“.
Разпределението на средствата е следното:
- СК „Искър 97“ – 1500лв/хиляда и петстотин лева/;
-ФК „Искър 1923 - 1200/хиляда и двеста лева/;
-ФК „Строител Кунино – 800/осемстотин лева/;
- СК „Искър 2010/ - 503/петстотин и три лева/.
Средствата са за участие на клубовете в спортни състезания за 2018г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Драган Христов Капитански;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Ивайло Вутов Йолов;
11.Актуални
В 1500 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседание на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

