ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№36
Днес 27.02.2018. 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; Соня Тенчева –Зам.кмет на Община
Роман Антоанета Костадинова-Секретар на
Община Роман;Нина
Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман; 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; Николай Цанов-кмет
нас.Стояновци; Иван Данов-км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
Присъстваха Медии и гости.
В 1230ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в
дневния ред да влезе като т.15.Докладна записка
от
Кмета
на
община
Роман Валери
Ролански – относно: Отчет за 2017 година по
програмата за управление на Кмета на Община Роман за периода 2015-2019г.
с 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в
дневния ред да влезе като т.16. Кмета
на
община
Роман Валери
Ролански – относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Роман.
с 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
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 Вълчевотносно: Отчета за дейността на Общински съвет - Роман за периода
01.07.2017г. - 31.12.2017г.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект
„Достоен живот за хората в Община Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите
4.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на средства от фонд „Резервен“ за 2018г. за покриване
на извършени разходи за почистване на мост на река Искър в района на гара
Струпец през месец Февруари 2018 година.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „В и К“ ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2018г. от 1100 часа.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на „План за противодействие на тероризма и защита
при терористична дейност на Община Роман, Област Враца 2018г.
7.Докладна записка от Кмета на община Рома Валери Ролански –
относно: Приемане на план за действие на Община Роман в изпълнение на
Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от
ромски произходи други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромската ситуация 2018-2020г.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Постъпила молба с вх.№9100-122/24.01.2018г. от Председателя на
Сдружение “Пенсионерски клуб-отмора“ с.Камено поле.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея
сграда.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на Дълготрайни материални активи /ДМА/ и утвърждаване на
експертна оценка.
12.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Постъпило писмо от Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Враца с
изх.№АВиК-1-/349/ от 04.12.2017 година съгласно което и приложените към
писмото указания на МРРБ/писмо в сх.№АВиК-1-/377/ от 17.10.2017г./ е
необходимо приемане на изпълнените от „В и К“ ООД Враца през 2016г. и
2017г. инвестиции, съгласно договор с АВиК в сила от 01.03.2016г.
13.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и от ЗСПЗЗ/.
14.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-12/15.02.2018г. от Общинска служба Земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
15.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за 2017 година по програмата за управление на Кмета на
Община Роман за периода 2015-2019г.
16. Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман.
17. Актуални.
1.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчевотносно: Отчета за дейността на Общински съвет - Роман за периода
01.07.2017г. - 31.12.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №386
Отчета за дейността на Общински съвет - Роман за периода 01.07.2017г. - 31.12.2017г.

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 Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект
„Достоен живот за хората в Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №387
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1 т.5 от ЗПФ одобрява средствата
в размер на 23 000 /двадесет и три хиляди лева/ за прехвърляне на временен безлихвен заем
от бюджетната сметка 7304 по извънбюджетната смета 7443 на община Роман за разплащане
по проект „Достоен живот за хората в Община Роман“ за месец декември 2017г.

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 №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №388
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.99 от 12 декември 2017г./ внасям в Общински съвет Роман следното
предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Роман за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а именно:
В Глава първа, Общи положения:
В Чл.2, ал.1, т.10 се правят следните изменения: За дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата.
Досегашната т.10 става т.11
В Глава втора, раздел първи:
В чл.15, ал.2 текста “отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците“ се
заменя с текста „отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците“
В Глава втора, раздел трети:
Чл.21 става чл.22 и се изменя както следва: За децата, навършили 5 и 6 годишна възраст,
посещаващи подготвителни групи в целодневни детски градини на територията на Община
Роман, родителите и настойниците заплащат такси в размер на 50 на сто от таксата по чл.21,
ал.1, което представлява такса за дейностите по хранене на децата в задължително
предучилищно образование извън финансираното от държавата.
В Чл.22а се правят следните изменения: Не се заплаща такса за:
1.За ползване на детска ясла.
Досегашните т.1,т.2 и т.3 стават съответно т.2, т.3 и т.4.
В Глава втора, раздел осми:
В чл.36.(1) се правят следните изменения: Издаване на разрешителни за добиване на дърва в
ниви и ливади частна собственост за 1 разрешително до 5 броя дървета, обикновена услуга 7
/седем/ дни – 10.00 лева.
(2) Издаване на разрешителни за добиване на дърва в ниви и ливади частна собственост за 1
разрешително над 5 броя дървета, обикновена услуга 7 /седем/ дни – 20.00 лева.
(3) За измерване кубирани дърва в лежащо състояние за 1 пр.м3 – 2.00 лева.
(4) За маркиране на 1 пр.м3 – 2.00 лев.
(5) За издаване на удостоверение за транспортиране на маркирани дърва – 4.00 лева.
(6) За издаване на разрешително по ал.1 , бърза услуга в рамките на 3 /три/ дни – 20.00 лв.
(7) ) За издаване на разрешително по ал.2 , бърза услуга в рамките на 3 /три / дни – 30.00 лв.

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: Отпускане на средства от фонд „Резервен“ за 2018г. за покриване
на извършени разходи за почистване на мост на река Искър в района на гара
Струпец през месец Февруари 2018 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №389
1.Отпуска от Фонд “Резервен“ за местни дейности за 2018г. средства в размер на
108лв./сто и осем лева/.
2.Средствата са за покриване на извършени разходи, във връзка с почистващи
дейности.
3.Същите да бъдат отразени по Собствения бюджет за 2018г. в местни дейности 122
„Общинска администрация“, параграф 10-20.

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: Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „В и К“ ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2018г. от 1100 часа.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №390
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.5 от Закона за водите,
Общинският съвет Роман възлага на представителя на Община Роман в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК ООД – гр.Враца –Валери Георгиев Ролански – Кмет на Община Роман,
а при невъзможност от негова страна да присъства на Николинка Кътовска – Заместник Кмет
на Община Роман да изрази позицията на Община Роман по предварително обявения дневен
ред в писмото на Областния управител на гр.Враца изх.№АВиК-3-/3/ от 30.01.2018 г год. и
му дава мандат да гласува както следва:
По т.1 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД –Враца,
за приемане на Бюджет на Асоциацията за 2018 год. Да подкрепи вземането на решение като
гласува за приемането на бюджета. със ”за”.
По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД –Враца,
за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2017 год. Да подкрепи
вземането на решение като гласува със ”за”.
По т.3 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца
за 2017 год. Да подкрепи вземане на решението за приемане на отчета, като гласува със „за”.
По т.4 Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2017 год. Да
подкрепи вземане на решението за приемане на отчета, като гласува със „за”.

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: Приемане на „План за противодействие на тероризма и защита
при терористична дейност на Община Роман, Област Враца 2018г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №391
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, приема „План за противодействие на
тероризма и защита при терористична дейност на Община Роман, Област Враца 2018г.

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 Рома Валери Ролански –
относно: Приемане на план за действие на Община Роман в изпълнение на
Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от
ромски произходи други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромската ситуация 2018-2020г.

Общинският съветник Иван Алексиев напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №392
Приема План за действие на Община Роман в изпълнение на Стратегия на Област Враца
за интегриране на българските граждани от ромски произходи други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2018-2020г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №393
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема Отчет
за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 12гл. 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.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: Постъпила молба с вх.№9100-122/24.01.2018г. от Председателя на
Сдружение “Пенсионерски клуб-отмора“ с.Камено поле.

Общинският съветник Иван Алексиев се върна в залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №394
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 и ал.5 и 6 от ЗОС и чл.68 т.1 от
НРПУРОИ на ОбС-Роман, Учредява безвъзмездно право на ползване, върху част от имот,
представляващо, помещение с площ от 65,76 кв.м в двуетажна сграда находяща се в УПИ
VІІ, пл.№ 634 в кв.25 по Кадастралния и регулационен план на с.Камено поле, одобрен
със Заповед № 353/1971 г. на Председателя на ОНС-Враца, актувана с АЧОС №
1400/22.07.2009 г. на Сдружение „Пенсионерски клуб – отмора” с.Камено поле,
ЕИК:204948508, представлявано от председателя Цветан Христов Митов, със седалище и
адрес на управление: с.Камено поле, ул.”Христо Ботев” № 20, като юридическо лице с

нестопанска цел осъществяващо общественополезна дейност, съгласно удостоверение с
изх.№ 20180118121425/ 18.01.2018 г. издадено от Агенция по вписванията гр.София.
ІІ. Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС за срок от пет години.

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.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея
сграда.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №395
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман приема да извърши
продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 2950/18.01.2018 г.
представляващ терен № 8 с обществено обслужващо предназначение с площ от 228 кв.м,
находящ се в кв. 54а по Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, община Рома на
собственика на сграда – „Бистро“ със ЗП 185 кв.м, съгласно документ за собственост - н.а.
№ 21 т.IІ рег.№ 1925/2010 г. вписан с Вх.рег.№ 801/21.06.2010 г. от Съдия по вписвания в
Служба по вписванията гр.Мездра.
2.Общински съвет гр.Роман, утвърждава изготвена оценка в размер на 1620,00
лв./Словом: хиляда и шестстотин и двадесет лева/ без ДДС от лицензиран оценител за
имота описан в т.1, която е пазарната стойност на площта върху която е построена сграда –
„Бистро“ със ЗП 185 кв.м, съгласно документ за собственост на - н.а. № 21 т.IІ рег.№
1925/2010 г. вписан с Вх.рег.№ 801/21.06.2010 г. от Съдия по вписвания в Служба по
вписванията гр.Мездра.
3.Възлага на кмета на община Роман, да сключи договор за покупко-продажба за горе
посочения имот със собственика „КАРПА“ ЕООД, ЕИК 201165722, представлявано от

Управителя и Едноличен Собственик Петър Богданов Велев на законово построената сграда
– „Бистро“ със ЗП 185 кв.м.

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: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на Дълготрайни материални активи /ДМА/ и утвърждаване на
експертна оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №396
I.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.7, чл.50, ал.1
от НРПУРОИ на ОбС-Роман,
1. Дава съгласие за продажба на изброените по-долу ДМА,
№

Инв.№/

Наименование, вид марка, модел

Техническа характеристика

Специализиран автомобил „МАН“ с

1.Добро техническо състояние на на
двигателя, силовото предаване на

По Дата на
ред регистрация

1

20.07.1998 г.

ДК № ВР 62-69 ВВ за сметоизвозване
Модел: МАН 19-293
Шаси: WMATO23204M248874 I

сметосъбирача и навесната ситема.
2.Шаси- подлежи на възстановяване
3.Гуми – износване 50%.

Двигател № 25847890161, дизел
Места 2+1

2

10-2059

Товарен автомобил-„УРАЛ“ - 375 АГЗ Добро състояние.
произведен 1986 г.

1.Кабина – корозирала.

1. Шаси № 449722

2. Гуми – износване 50%.

2. Двигател № 690139

3. акумулатор-липсва.

3. Показания на километража –

4. Облицовка в кабина – повредена.

220 000 км.
4. Места 12 + 1
II.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от настоящото
решение на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман, утвърждава изготвени оценки в размер,
както следва:
№

Инв.№

Наименование, вид марка, модел

По

Начална тръжна
цена в лева

ред

Специализиран автомобил „МАН“ с

1

11 000,00 лв.

ДК № ВР 62-69 ВВ за сметоизвозване
2

10-2059

Товарен автомобил-„УРАЛ“-375 АГЗ

7 000,00 лв.

III.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 оповестени търгове с явно наддаване за продажба на ДМА, като приетата пазарна
стойност на актива в т.2, служи за определяне на началната 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.

12.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Постъпило писмо от Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Враца с
изх.№АВиК-1-/349/ от 04.12.2017 година съгласно което и приложените към
писмото указания на МРРБ/писмо в сх.№АВиК-1-/377/ от 17.10.2017г./ е
необходимо приемане на изпълнените от „В и К“ ООД Враца през 2016г. и
2017г. инвестиции, съгласно договор с АВиК в сила от 01.03.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №397
I.Общински съвет Роман, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, приема и одобрява
направените инвестиции на територията на община Роман:
- За 2016година
1.«Реконструкция хранителен водопровод Камено поле» - дължина /м/- 504, диаметър - ф
180 с общ размер на инвестицията 10 210,01 лв.
2.«Реконструкция вътрешен водопровод Струпец» - дължина /м/ 326, диаметър – ф 20 - ф
75 с общ размер на инвестицията 1 155,42 лв.
3.«Реконструкция вътрешен водопровод Роман, кв. »Сухо поле»» - дължина /м/ 170,
диаметър – ф 25 - ф 90 с общ размер на инвестицията 1 684,89 лв.
4.«Реконструкция напорен водопровод Курново» – дължина /м/ 1200, диаметър – ф 75- ф
90, общ размер на инвестицията 9 922,62 лв.
- За 2017година
1.«Напорен водопровод Синьо бърдо» – дължина /м/ - 468, диаметър ф 90, общ размер на
инвестицията 5 822,46 лв.
2.«Ремонт водоем Синьо бърдо» с общ размер на инвестицията 39 236,71 лв.
3.«Реконструкция напорен водопровод Курново» – дъл./м/ 500, диаметър –
ф 90, общ размер на инвестицията 5 504,71 лв.
4.«Вертикална многостепенна помпа HELIX V1606-1 с инв.№ 2030079, находяща
се в БПС“Синьо бърдо“ с общ размер на инвестицията 1 783,00 лв.
Направените инвестиции на територията на Община Роман са на обща стойност
27 567,53 лв.за 2016г. и на обща стойност 62 816,26 за 2017г.
II.Общински съвет Роман възлага на Кмета на Община Роман да подпише приемопредавателен протокол с „В и К“ ООД Враца, да заведе активите в баланса на Общината ,
след което активите да преминат в управление на Асоциацията по В и К и бъдат предадени
за стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К“ ООД Враца, чрез допълване и /или

актуализиране на приложение №1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1
от Закона за водите.

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: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и от ЗСПЗЗ/.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №398
1.Отменя решение № 240 прието с протокол № 20/27.02.2017 г. на Общински съвет гр.
Роман.
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 25, ал. 1,
и чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3 чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет – Роман,
1.Определя и дава съгласие за предоставяне на 12083,154 дка пасища, мери и ливади,
от които 1518,844 дка за общо ползване и 10564,31 дка за индивидуално ползване
през стопанската 2018/2019 г.
2.Приема:
2.1.Годишен план за паша – Приложение № 1.
2.2. Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях
животни;

3.Определя за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ чрез отдаване под
наем, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд разпределени по населени
места, съгласно Приложение № 2 за стопанската 2018/2019 г., както следва:

списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места
(Приложение №2);

4.Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават
под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, като се
запазва сега действащата цена определена по пазарен механизъм в размер на 6.50 лв.дка. за
стопанската 2018/2019 г.
5. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на
Община Роман – Приложение 3, съгласно които: Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския
поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска
единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. На право имащите лица, които отглеждат говеда с предназначение
за производство на месо и от местни /автохтонни/ породи, се разпределят до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория.
6.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни
с адресна регистрация на територията на Община Роман е безвъзмездно.
7.Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата
за всеки кандидат площ по реда на ал.4 на чл.37и от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко
землище на лицата подали заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март,
към което прилагат документи съгласно ал.5 на чл.37и от ЗСПЗЗ. Разпределението на имотите
започва от землището, в което се намира съответният животновъден обект, като при
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали
съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се
разпределят по възходящ ред, като се започва с лицата, които притежават най-малко
животински единици. Окончателното разпределение на имотите приключва в срок до 1 май.
8. След влизане в сила на протоколите, на комисиите по чл. 37и ал. 6 и ал. 10 от
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината да сключи
договори за наем или аренда с ползвателите за срок от 5 стопански години.
9.Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен
фонд да се отдадат под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

10.Останалите след провеждане на търга по т.9 свободни пасища, мери и ливади се
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска
година.
11.При сключване на договори за ползване на пасища, мери и ливади от общинския и
държавен поземлен фонд, които попадат извън слоя „Площи, допустими за подпомагане”, не
се дължи заплащане на наемната цена за две стопански години от сключването на договора, с
което се цели, ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро
състояние.
12.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват
правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:
- поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
- обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на
земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на
Общата селскостопанска политика;
- солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на
животновъди, което не е юридическо лице;
- осигуряване на противопожарна безопасност;
- заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на
договора;
- да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата;
- да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
- да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други
отпадъци;
- да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в
населеното място;
- да не преотдават имотите за ползване на трети лица, но ползвателите им по договор
могат да участват в споразумения за масиви за ползване;
12.1 Да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за
предсрочно прекратяване на договора.

Общинският съветник Цветелин Иванов Иванов си направи отвод от гласуването
Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров си направи отвод от гласуването
Общинският съветник Ивайло Вутов Йолов си направи отвод от гласуването
ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 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.Драган Христов Капитански;

9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-12/15.02.2018г. от Общинска служба Земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №399
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 № 145007 с площ от 10.005 дка при НТП: нива, образуван от имот
145006, находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Драган
Кинов Иванов.
1.2. Поземлен имот № 048025 с площ от 5,797 дка при НТП: ливада, образуван от имот
048018; Поземлен имот № 048024 с площ от 1,264 дка при НТП: ливада, образуван от имот
048018;, Поземлен имот № 048023 с площ от 1,550 дка при НТП: ливада, образуван от имот
048018;, Поземлен имот № 047034 с площ от 1,937 дка при НТП: пасище, образуван от имот
047011;, Поземлен имот № 063023 с площ от 6,452 дка при НТП: пасище, находящи се в
землище с.Средни рът, община Роман на наследниците на Дано Вълчев Пелов.
1.3. Поземлен имот № 120060 с площ от 2,267 дка при НТП: пасище, мера, образуван от
имот № 120036, Поземлен имот № 119064 с площ от 1,051 дка при НТП:нива, образуван от
имот 119041, Поземлен имот № 119043 с площ от 2,220 дка при НТП:нива, образуван от
имот 119039;, Поземлен имот № 119050 с площ от 1,289 дка при НТП: нива, образуван от
имот 119047;, Поземлен имот № 242011 с площ от 1,288 дка при НТП: нива, находящи се в
землището на с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Драган Кинов Иванов.
1.4. Поземлен имот № 058015 с площ от 2.260 дка при НТП:нива, образуван от имот №
058011;, Поземлен имот № 058016 с площ от 2.075 дка при НТП:нива образуван от имот №
058011;, Поземлен имот № 058014 с площ от 2,759 дка при НТП: нива, образуван от имот
058011, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Марин
Ценов Петков.
1.5. Поземлен имот № 059011с площ от 2,778 дка при НТП: ливада, образуван от имот №
059009;, Поземлен имот № 058013 с площ от 4,327 дка при НТП: нива, образуван от имот
058011, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Нано Колов
Янкински.
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.

Общинският съветник Ивайло Вутов Йолов си направи отвод от гласуването
ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 12гл. 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.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

15.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за 2017 година по програмата за управление на Кмета на
Община Роман за периода 2015-2019г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №400
Отчет за 2017 година по програмата за управление на Кмета на Община Роман за
периода 2015-2019г.

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.

16. Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №401
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.83, ал.2 от ЗПФ одобрява
бюджетната прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на община Роман-Първи етап.

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.

17. Актуални.
В 1400 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседание на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

