ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№37
Днес 29.03.2018. 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; Йоло
Петков Богданов-кмет на с.Кунино; Петя Милева-кмет на с.С.бърдо;
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 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Общинският съветник Иван Алексиев предложи в дневния ред да влезе като
т.12.Докладна записка
от
Общинският съветник Иван Алексиев
Тодоров– относно: Отпускане на средства.
с 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в дневния
ред да влезе като т.13. Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно: Във връзка с получена покана с наш вх.№2900-2 от
20.03.2018 г. за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, което ще се проведе на 30.04.2018 г. от 1300
часа.
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 Вълчев –
относно: Субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация
на спортните обекти в Община Роман и разпределяне средствата за спорт за
2018г.
2.Докладна записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за СУ „Васил Левски” гр.Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: т.1, раздел I от Решение №375 прието с протокол №34/31.01.2018г. на
Общински съвет гр.Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост през 2017г.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018г.“
6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Прехвърлян на временен безлихвен заем за разплащане на проект
„Обучение и заетост за млади хора“.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Сключване на тристранно споразумение чл.83, ал.3 от Закона за
държавния бюджет за 2018г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Роман
за 2017 година.

9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Докладна записка от Роза Георгиева Димитрова – Директор на
КСУДУ гр.Роман с приложено задължително предписание на ДАЗД № РД-1446/27.02.2018г., за отпускане на средства.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Възлагане на превоз на пътници по утвърдена общинска
транспортна схема.
12.Докладна записка
от
Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров–
относно: Отпускане на средства.
13.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Във връзка с получена покана с наш вх.№2900-2 от 20.03.2018 г. за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо
Ботев” АД Враца, което ще се проведе на 30.04.2018 г. от 13.00 часа.
14. Актуални
1.Докладна записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация
на спортните обекти в Община Роман и разпределяне средствата за спорт за
2018г.

Общинският съветник Росен Данчев Цолов си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №402
Разпределя утвърдените с бюджета на Община Роман за 2018г. средства за спорт
както следва:
- За ФК „Искър-1923“ – 3000 лв.
- За ФК „Строител Кунино“ – 1500 лв.
- За СК „Искър-97“ -4000 лв.
- За спортни мероприятия – 1500 лв.

ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 12гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Отпускане на средства за СУ „Васил Левски” гр.Роман.

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №403
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПФ
Общински съвет Роман:
Прехвърля бюджетни кредити от фонд „резервен” – местни дейности – 2500/две хиляди и
петстотин/ лева, с които до финансира бюджета на СУ ”Васил Левски”-гр.Роман, дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”.
1.Средствата са с целево предназначение за празнична вечеря на Випуск 72 на 24.05.2018г. в
гр.Роман в размер на 1000/хиляда лева/;
2.Средствата в размер на 1500/хиляда и петстотин лева/ са за празника на СУ „Васил
Левски” в гр.Роман.

ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 12гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: т.1, раздел I от Решение №375 прието с протокол №34/31.01.2018г. на
Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №404

1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС и т.1, раздел I от
Решение № 375 прието с протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман,
утвърждава изготвена оценка в размер на 1700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/ за продажба на

жилищен имот, представляващ ап.25 в бл.4, вх.В с площ от 39,44 кв.м, 0,98% и.ч. от общите и
мазе № 25 с площ от 3,60 кв.м, находящ се в УПИ І с пл.№ 925 в кв.60 по Кадастралния и
регулационен план на гр.Роман, одобрен със Заповед № 154/06.06.1996 г. на Кмета на община
Роман, идентифициран с АЧОС № 1166/22.07.2005 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 жилищен имот,
представляващ ап.25 в бл.4, вх.В с площ от 39,44 кв.м, 0,98% и.ч. от общите и мазе № 25 с площ
от 3,60 кв.м, находящ се в УПИ І с пл.№ 925 в кв.60 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.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост през 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №405
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.66 а от ЗОС и чл.4 ал.2 от
НРПУРОИ, Общински съвет – Роман, приема Отчета за изпълнението на програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 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.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018г.“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №406
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 и чл.14, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет гр.Роман, допълва Програма по чл.8 ал.9 от ЗОС
за отдаване под наем на имоти общинска собственост за 2018 г. приета с решение № 375
прието с протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет гр.Роман с помещение от 47 кв.м от
общински недвижим имот, представляващ, „Автоспирка” със обща ЗП 61 кв.м, находящ се в
УПИ І в кв.23 с пл.№ 157 па Кадастралния и регулационен план на с.Камено поле, община
Роман, идентифициран с АЧОС № 2953/28.02.2018 г.
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг, на посоченото в т.1 помещение от 47 кв.м при начална тръжна цена
в размер на 54,05 лв. /петдесет и четири лева и пет стотинки/ определена, съгласно тарифа
приета с Решение № 77 на Общински съвет гр.Роман с протокол № 15/29.07.2008 г. и
сключване на договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и НРПУРОИ за срок от 5
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.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Прехвърлян на временен безлихвен заем за разплащане на проект
„Обучение и заетост за млади хора“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №407
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрявам средства в
размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди лева/ за прехвърляне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка 7304 по извънбюджетна сметка 7443 на община Роман за разплащане по
проект „ Обучения и заетост за младите хора“ за януари и февруари 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 Роман Валери Ролански –
относно: Сключване на тристранно споразумение чл.83, ал.3 от Закона за
държавния бюджет за 2018г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №408
1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.83, ал.3 от Закова за
държавния бюджет за 2018г. ОбС-Роман упълномощава Кмета на Община Роман да подпише
тристранно споразумение за намаляване с 80% от размера на дължимата главница по проект
№06/321/01033 па мярка 321 от ПРСР 2007-2013г.
2.Определя едномесечен срок за погасяване на остатъка от дълга след подписване на
тристранното споразумение по договор №06/321/01033 от 21.09.2011г. с Държавен фонд
„Земеделие“.
3.Отмена решение №252 по Протокол№22 от 31.03.2017г.

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.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Роман
за 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №409
На основание чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет-Роман:
1.Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Роман за 2017 година.
2.Приема Информацията – отчет – за лицата по чл.8а от ЗОС за 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.

9.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №410
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет гр.Роман, включва в Годишна програма за отдаване под наем
на имоти общинска собственост за 2018 г. приета с решение № 375 прието с протокол №
34/31.01.2018 г. част от имот, публична общинска собственост – тротоарна площ от 2,8
кв.м, находяща се в кв.30 по Кадастралния и регулационен план на гр.Роман, одобрен със
Заповед № 154/06.06.1996 г. и ПУП-одобрен със Заповед № 1929/10.11.2009 г. на Кмета на
община Роман, при граници и съседи: улица - за поставяне на преместваем обект „Павилион за
вестници“ по показана ситуация в скица № 57/07.03.2018 г. по реда на чл.56 от ЗУТ.
2. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, чл.20, ал.1 от
НРПУРОИ и Наредба № 15 на ОбС-Роман във връзка с чл.56 от ЗУТ, Общински съвет-Роман,
дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
тротоарна площ от 2,8 кв.м, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения по чл.56
от ЗУТ, находяща се в кв.30 по плана на гр.Роман, при начална тръжна цена на месец в размер
на 4,83 лв. /четири лева и осемдесет и три стотинки/ определена, съгласно тарифа приета с
Решение № 77 на Общински съвет гр.Роман с протокол № 15/29.07.2008 г. и сключване на
договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и НРПУРОИ за срок от пет /5/ години.
3. Възлага на кмета на общината да организира и проведе процедура за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг, за отдаване под наем на имота, по реда на глава V от
НРПУРОИ на Общински съвет гр.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.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Докладна записка от Роза Георгиева Димитрова – Директор на
КСУДУ гр.Роман с приложено задължително предписание на ДАЗД № РД-1446/27.02.2018г., за отпускане на средства.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №411
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПФ
Общински съвет Роман реши:
1.Да се отпуснат бюджетни средства в размер на 4995.07 /четири хиляди деветстотин
деветдесет и пет лева и нула седем стотинки/ лева от фонд „Резервен“ за местни дейности от
общинският бюджет за 2018г. по бюджета на КСУДУ гр.Роман в дейност 530 „ЦНСТ“-до
финансиране с местни приходи.
2.Средствана са с целево предназначение за обезопасяване на прозорците в ЦНСТ №5 към
КСУДУ гр.Роман, съгласно приложената КСС.

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
11.Докладна записка
относно: Възлагане
транспортна схема.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

от Кмета на община Роман Валери Ролански –
на превоз на пътници по утвърдена общинска

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №412
„На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл.16в, ал.1 от
Наредба №2 от15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във връзка с Наредбата за
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определените категории пътници , за субсидиране на
обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за
извършване на превозите Общински съвет Роман реши:

І. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за
възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната
и общинската транспортни схеми по Приложение №1
ІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. и чл.10, ал.1 от ЗОП в
процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци,
както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се
изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове,
както и от ЗОП.
ІІІ. С настоящето решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции на Кмета на община Роман като го оправомощава да предприеме, всички правни и
фактически действия по провеждането на процедурата по реда на чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП
Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява както и сключване на
договори с определените за изпълнители кандидати.

ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” -няма
“ПРОТИВ” – 13 гл.1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.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;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
12.Докладна записка
от
Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров–
относно: Отпускане на средства.

Общинският съветник Росен Данчев Цолов напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №413
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПФ
Общински съвет Роман:
1.Прехвърля бюджетни кредити от фонд „резервен” – местни дейности от Общинския
бюджет за 2018г. – 1000/хиляда/ лева, по Собствения бюджет за 2018г. в местна дейност параграф
42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.

2.Средствата са с целево предназначение за отпускане на финансова помощ на пострадало
семейство в гр.Роман.

ГЛАСУВАНЕ
“ЗА” – 12гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Росен Данчев Цолов се върна в залата
13.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Във връзка с получена покана с наш вх.№2900-2 от 20.03.2018 г. за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ
„Христо Ботев” АД Враца, което ще се проведе на 30.04.2018 г. от 13.00
часа.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №414
1.За представител на Община Роман в редовното годишно общото събрание на
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца насрочено за 30.04.2018 г., от 13.00 часа,
алтернативно за резервна дата 18.05.2018 г. се определя Валери Георгиев Ролански – Кмет на
Община Роман, а при невъзможност от негова страна да присъства, инж.Николинка
Владимирова Кътовска – Зам.Кмет на Община Роман;
2.Представляващият има право да гласува по точките от дневният ред както следва:
По т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2017 г.заверен от регистрирания одитор“.
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.3 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2017 г.“
Да подкрепи предложената промяна, като гласува със „за”.
По т.4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира и назначава
предложения регистриран одитор за 2018 г“.
Да подкрепи проекта на решение, като гласува със „за”.

По т.5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите“.
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат
на новоизбрания съвет на директорите“.
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на
членовете на съвет на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в
размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответният месец,
в съответствие с Наредба №9 от 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението могат да получават
въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните
разпоредби на нормативен акт“.
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т.8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в капитала на дружеството“
Да подкрепи проекта на решение като гласува със ”за”.
По т. 9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в Устава на дружеството“
Да подкрепи проекта на решение 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.

14. 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/

