ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№34
Днес 31.01.2018. 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. Даниел Костадинов Димитров;
8. Николай Миков Миков;
9. Иван Алексиев Тодоров;
10. Драган Христов Капитански;
11. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12. Ивайло Вутов Йолов;
13. 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;Нели Димитрова-кмет на с.Д.Бешовица;
Пламен Лалов-кмет на с.Струпец; Ивайло Христов-кмет на с.Курново;
Николай Цанов-кмет нас.Стояновци; Красимир Кръстев-Управител на
„Роман овтотранспорт“ЕООД.
Присъстваха Медии и гости.
В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.
С 13 гласа “ЗА” от 13 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 Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев
относно: Писмо на Областен управител на Област Враца с изх.№060016/124/ от 10.01.2018г.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение на Наредба №13 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Роман
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за
четвъртото тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на парична сума за разплащане по проект „Обучение и
заетост на млади хора“ в Община Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно:
Отпускане
на
възмездна
финансова
помощ
„Роман
автотранспорт“ ЕООД гр.Роман. –Икономическа и Обща
7.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Решение №360 прието с Протокол №33/18.12.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Роман за 2017г.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Изменение на решение №249 на Общински съвет Роман/Протокол
№22 от 31.03.2017г./, касаещо промяна на наименованията на социалните
услуги за деца и младежи, делегирани от държавната дейности,
функциониращи на територията на Община Роман, в съответствие с
последните промени в нормативната база.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в
административна сграда с.Кунино, община Роман.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-125/14.12.2017г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
12.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2018г.
13.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на бюджета на Община Роман за 2018г.
14.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 №364
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.Волята на дарителя е за преместване на преместваема сглобяема къща от с.Курново,
общ.Роман на имота който се предоставя в гр.Роман.
3.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” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев
относно: Писмо на Областен управител на Област Враца с изх.№060016/124/ от 10.01.2018г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №365
На основание чл.21, ал.1ут.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.62, ал.3 и чл.64 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, ОбС-Роман избира Тихомир
Василев Вълчев, за свой представител и член ва Областния съвет за развитие на Област
Враца.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение на Наредба №13 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №366
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на Закона за местните
данъци и такси , както и направените промени в същия със Закона за изменение и
допълнение на ЗМДТ /ДВ, бр.97 от 5 декември 2017г.в сила от 01.01.2018г./ внасям в
Общински съвет Роман следното предложение за изменение и допълнение на Наредба №13
на Общински съвет Роман, а именно:
В Глава втора , Местни данъци, Раздел четвърти :
Чл.41,ал.4 се изменя така: Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4
от Регламент /ЕС/ №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г.
относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
(ОВ,L60/52 от 2 март 2013г.), на база общото тегло както следва :
1.до 400кг. включително-4,00лв.
2.над 400кг. – 6,00лв.

Чл.41,ал.8 се изменя така: Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози,
бетон-помпи и др.), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите в размер
на 50,00лв.
Чл.41, ал.9 се изменя така: Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона в
размер на 100,00лв.
Чл.41, ал.12 се изменя така: Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни
средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013 в размер на 50,00лв.
В Глава втора , Местни данъци, Раздел седми :
Чл.62, ал.1 се изменя така: Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се
определя по следната формула:
ГДТПП x БМ
ДДТГ= ______________________ , където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.59,ал.1;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока , за който
е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.62, ал.2 се изменя така: Когато действието на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения
данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП x ОМ
НВДТПП= ______________________ , където
БМ
ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението ;
БМ – броят на календарните месеци , за които е издадено разрешението и е платен данъкът
върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ- оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници , следващи месеца на прекратяване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за
четвъртото тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №367
Приема писмения отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на парична сума за разплащане по проект „Обучение и
заетост на млади хора“ в Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №368
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрявам средства
в размер на 20 100 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка по
извънбюджетна сметка 7443 на община Роман за авансово плащане по проект „ Обучения и
заетост за младите хора.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно:
Отпускане
на
възмездна
финансова
помощ
„Роман
автотранспорт“ ЕООД гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №369
На основание чл.21, ол.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.4 от Наредба №8 за
условията и реда за упражняване на правата на собственик на община Роман върху
общинската част от капитала на търговските дружества ОбС-Роман:
1.Представя бюджетни средства от общинския бюджет за 2018г.за местни дейности в
размер на 10 000/Словом: десет хиляди/лева под формата на възмездна финансова помощ на
„Роман автотранспорт“ ЕООД гр.Роман с целево предназначение-за гориво за
съществуването на превоза на учениците и изпълнението на общинската транспортна схема;
2.определя срокове за възстановяване от страна на „Роман автотранспорт“ЕООД на
възмездната финансова помощ, както следва:
а.Първо възстановяване в размер на 5 000 лева - в срок не по-късно от 30.03.2018г.
б.Второ възстановяване в размер ва 5 000 лева - в срок не по-късно от 29.06.2018г.
3.Операциите на средствата да бъдат отразени по бюджета на община Роман за 2018г. в
частта на местните дейности по приходни параграфи 72-01/-/ и 72-02/+/ при
превода/плащанията/и по възстановяването на горепосочените суми.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;

10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Решение №360 прието с Протокол №33/18.12.2017г. на Общински
съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №370
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС и Решение
№ 360 прието с протокол № 33/18.12.2017 на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман,
утвърждава изготвена оценка в размер на 23 800,00 лв./двадесет и три хиляди и
осемстотин лева/ за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 5 742 кв.м,
представляващ УПИ ІV с пл.№ 1027 в кв.71 по Кадастралния и регулационен план на
гр.Роман, одобрен със Заповед № 154/06.06.1996 г. на Кмета на община Роман, актуван с
АЧОС № 1906/18.10.2013 г.
2.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 УПИ ІV-1027 в
кв.71 с площ от 5 742 кв.м по плана на гр.Роман, като утвърдената оценка в т.1, да се счита
за начална тръжна цена.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Роман за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №371
Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците на територията на община Роман за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Изменение на решение №249 на Общински съвет Роман/Протокол
№22 от 31.03.2017г./, касаещо промяна на наименованията на социалните
услуги за деца и младежи, делегирани от държавната дейности,
функциониращи на територията на Община Роман, в съответствие с
последните промени в нормативната база.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №372
1.На основание §11 от ПРЗ към ПМС №246/2.11.2017г. за изм. и доп. на ППЗСП във
връзка с чл.36, ал.2, т.2, б.“а“ и съгласно т.V„Промяна на наименованията на социалните
услуги“ от Методическото указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на
ППЗСП, утв.със Заповед РД01-0015/ 5.01.2018г. на Изпълнителния директор на АСП изменя
Решение №249 на Общински съвет Роман /Протокол №22/31.03.2017г./ в частта, касаеща
следното съдържание:
- на т.1, а именно наименованието на социалната услуга към КСУДС-Роман, считано
от 01.01.2018г.,да бъде „Дневен център за деца с увреждания“.
2. На основание §11 от ПРЗ към ПМС №246/2.11.2017г. за изм. и доп. на ППЗСП във
връзка с чл.36, ал.2, т.4, б.“бб“ и съгласно т.V„Промяна на наименованията на социалните
услуги“ от Методическото указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на
ППЗСП, утв.със Заповед РД01-0015/ 5.01.2018г. на Изпълнителния директор на АСП изменя
Решение №249 на Общински съвет Роман /Протокол №22/31.03.2017г./ в частта, касаеща
следното съдържание:
- на т.4, а именно наименованието на социалната услуга към КСУДУ-Роман, считано
от 01.01.2018г. да бъде „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания 3“.
3. На основание §11 от ПРЗ към ПМС №246/2.11.2017г. за изм. и доп. на ППЗСП във
връзка с чл.36, ал.2, т.4, б.“бб“ и съгласно т.V„Промяна на наименованията на социалните
услуги“ от Методическото указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на
ППЗСП, утв.със Заповед РД01-0015/ 5.01.2018г. на Изпълнителния директор на АСП изменя
Решение №249 на Общински съвет Роман /Протокол №22/31.03.2017г./ в частта, касаеща
следното съдържание:

- на т.5, а именно наименованието на социалната услуга към КСУДУ-Роман, считано
от 01.01.2018г. да бъде „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания 4“.
4. На основание §11 от ПРЗ към ПМС №246/2.11.2017г. за изм. и доп. на ППЗСП във
връзка с чл.36, ал.2, т.4, б.“бб“ и съгласно т.V„Промяна на наименованията на социалните
услуги“ от Методическото указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на
ППЗСП, утв.със Заповед РД01-0015/ 5.01.2018г. на Изпълнителния директор на АСП изменя
Решение №249 на Общински съвет Роман /Протокол №22/31.03.2017г./ в частта, касаеща
следното съдържание:
- на т.6, а именно наименованието на социалната услуга към КСУДУ-Роман, считано
от 01.01.2018г. да бъде „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания 5“.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в
административна сграда с.Кунино, община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №373
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 20,
ал.1 и ал.2 и чл.75 ал.2 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, чл.102 ал.4 от ЗЛЗ Общинският съвет
гр.Роман, възлага на Кмета на Община Роман да проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на част от имот, представляващ, помещение с полезна площ от 17.48 кв.м
на първи етаж от триетажна комбинирана административна сграда с.Кунино – Публична
общинска собственост, актуван с АПОС № 1834/14.06.2013 г., находящ се в кв.20 УПИ ХХХ
по плана на с.Кунино, община Роман, при следните условия:
1.Начална месечна наемна цена: 4.54 лв./четири лева петдесет и четири стотинки/
2.Депозит за участие в конкурса в размер на 10 % от НМНЦ.
3.Срок на наемане – 10 /десет/ години.
4.Предназначение: Лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ по
дентална медицина.
5.Критерии за оценка на предложенията:
 Предложена наемна цена.
 Да притежава лиценз за осъществяване на такава дейност, няма задължения към
общината и НАП.
В конкурса могат да участват еднолични търговци и търговски дружества с лиценз за
осъществяване на такава дейност без задължения към общината и към Националната
„Агенция на приходите”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-125/14.12.2017г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №374
Моля 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 № 123041 с площ от 4.569 дка при НТП: нива, образуван от имот
123016, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Иван
Милов Вульов.
1.2. Поземлен имот № 061011 с площ от 1,039 дка при НТП: пасище, мера, образуван
от имот 061010, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Тошо Цолов Дичов.
1.3. Поземлен имот № 115018 с площ от 1,798 дка при НТП: пасище, мера,
образуван от имот № 115013, Поземлен имот № 115017 с площ от 4,107 дка при
НТП:пасище, мера, образуван от имот 115013, Поземлен имот № 115019 с площ от 4,280
дка при НТП:пасище, мера, образуван от имот 115013 находящи се в землището на с.Синьо
бърдо, община Роман на наследниците на Иван Драганов Николов.
1.4. Поземлен имот № 098027 с площ от 0.852 дка при НТП:нива, Поземлен имот
№ 098054 с площ от 0.729 дка при НТП:нива образуван от имот № 098050, находящи се в
землище с.Хубавене, община Роман на наследниците на Герго Върбанов Гергов.
1.5. Поземлен имот № 085008 с площ от 0,600 дка при НТП: нива, находящ се в
землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Петко Иванов Диков.
1.6. Поземлен имот № 087012 с площ от 1.000 дка при НТП: нива, находящ се в
землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Иван Диков Лаков.
1.7. Поземлен имот № 056020 с площ от 6.111 дка при НТП: пасище, мера, образуван
от имот № 056006, находящ се в землище с.Камено поле, община Роман на наследниците
на Костадин Игнатов Цветков.

1.8. Поземлен имот № 105005 с площ от 2,739 дка при НТП: пасище, мера, образуван
от имот № 000086, находящ се в землище с.Камено поле, община Роман на наследниците
на Петър Игнатов Цветков.
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” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2018г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №375
І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.1 от
НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман приема годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
ІІ. Възлага на Кмета на община Роман изпълнение на Годишна програма за 2018 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на бюджета на Община Роман за 2018г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №376
На основание чл.. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл..94, ал..2 и ал..3 от Закона
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г., ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнението на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на общината,Общински съвет Роман:
1. Приема бюджета на Община Роман за 2018 г. по пълна бюджетна класификация по
приходите и разходите, както следва:
1.1. По приходите в общ размер на 5 719 091 лв., съгласно Приложение № 1;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 791 356 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейностти в размер на 3 529 627
лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в
размер на 26 683 лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2017 година в размер на 235 046 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 927 735 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 216 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 547 900 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 502 000 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване – 94 500 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в общ размер на 360 417 лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 50 000 лв.
1.1.2.5.2. Капиталови разходи СЕБРА по обекти – 324 780 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на 327 513 лв.
1.1.2.7. Погасяване заем ПУДООС: - 0 лв.
1.1.2.8. Вноски по чл.60 и 64 от ЗУО и Наредба 7 от 2013 г.: - 70 035 лв.
1.1.2.9. Погасяване на вътрешен временен заем по решение на ОбС: 0 лв.
1.1.2.10. Получаване на дългосрочен банков заем – 0 лв.
1.1.2.11. Погасяване на дългосрочен банков заем: - 51 060 лв.

1.2. По разходите в общ размер на 5 719 091 лв., разпределени по функции и дейности
съгласно Приложения №2 и 3;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 791 356 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 723 955 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи по решение на ОбС в размер на 15
000 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 203 780 лв.
1.3 Приема обобщения индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз за 2018 г. съгласно Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2018 г. – 15 403 лв.
1.3.2. По прихода – 2 274 087 лв.
1.3.3. По разхода – 2 289 490 лв.
1.3.4. Салдо към 31.12.2018 г. – 0 лв.
2. Приема разпределение на преходния остатък от 2017 г. по бюджета на общината за
2018 г., съгласно Приложение № 5;
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет за 2018 г., изчислено на касова
основа в размер на 0 лв.
4. Приема разчета за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови
разходи, средствата от продажба на нефинансови активи, преходен остатък по обекти за 2018
г., съгласно Приложение № 6;
5. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система на
делегирани бюджети и местните дейности, съгласно Приложение № 7 и Размера на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и кметските наместници съгласно
Приложение № 7А;
6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи,
съгласно Приложения № 8 и 9;
6.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 100%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
персонала от ОбА – гр.Роман и дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2018 г.,
имащи право на такива разходи, съгласно Приложение № 8;
6.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 100%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
пътуващи учители, финансирани от общинския бюджет за 2018 год., имащи право на такива
разходи,съгласно Приложение № 9,
7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г. в размер на: 2 126 554 лв.
8.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2018 г. в размер на: 2 126 554 лв.
9. Размера на просрочените задължения за 2017 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2018 г. в размер на 0 лв. съгласно Приложение 2 – образец на МФ.
10. Размер на просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани през
2018 г. в размер на: 55 497 лв.
11. Максимален размер на плащанията по общинския дълг за 2018 г. – 191 271 лв.,
лимит на общинските гаранции за 2018 г. – 58 495 лв. Максимален размер на общинския
дълг и общинските гаранции за 2018 година – 249 766 лева;
12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018
– 2020 г.
13. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община
Роман, както следва:
 ОбА Роман (дейности и звена към нея) – 561001;

 Кметство Камено поле – 561002;
 Кметство Кунино – 561003;
 Кметство Синьо бърдо – 561004;
 Образование Роман -561005;
 СУ „Васил Левски” гр.Роман – 561006;
 НУ”П.Р.Славейков” гр.Роман – 561007;
 ОУ”св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле – 561008;
 КСУДС гр.Роман – 561009;
 КСУДУ гр.Роман -561010;
 Кметство Радовене – 561011.
14. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
за 2018 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия, съгласно приетата наредба от
ОбС.
15. Приема следните лимити за разходи:
1. СБКО - до 3% върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета – 4 000 лева.
3. Разходи за представителни цели на председателя на общинския съвет – 2 000 лева.
4. За подпомагане разходите за погребения в размер на лицата, които са: самотни,
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги
и регистрирани в службите за социално подпомагане срещу представени документи за
доказване на събитието в размер до една МРЗ.
16. За държавна дейност “Общинска администрация”, приема по-висока численост на
персонала над утвърдената със 5,50 щатни бройки.
Средствата за работна заплата и
осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране от собствени приходи.
17. Приема разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2018 г. – за
всички дейности, групи и функции – държавни, местни и с дофинансиране дейности по
бюджета на общината за 2018 г.
18. Възлага на Кмета на общината:
18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити.
18.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
18.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за
финансово управление и контрол;
18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите
средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
18.5. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.6. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителни записки към тях.
19. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
20. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2018 година, както следва:
заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания,
обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление,
осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за
квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения, текущ

ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, капиталови
разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения,
финансирани чрез общинския бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №377
21. Оправомощава кмета на общината на основание чл.125 ал.1 от ЗПФ да извършва
компенсирани промени:
21.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в делегираната дейност.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №378
21.2. 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” –5гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 8гл. 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
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №379
21.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т.1.2.2.1. от настоящето решение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –5гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – 8гл. 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
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №380
22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общински бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –6гл. 1.Божидар Тодоров Нинов;
2.Цветелин Иванов Иванов;
3.Даниел Костадинов Димитров;
4.Николай Миков Миков;
5.Иван Алексиев Тодоров;
6.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 7гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
6.Ивайло Вутов Йолов;
7.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №381
23. Упълномощава кмета на общината 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.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –5гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 8гл. 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
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №382
24.Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове
на Европейския съюз 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.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –2гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
“ВЪЗД.СЕ” – 10гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;

6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №383
25. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –5гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Костадинов Димитров;
3.Николай Миков Миков;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 8гл. 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
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №384
26. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2018 г.,
съгласно приложение №10.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл. 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.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.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/

