ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№4
Днес 22.12.2015г. 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 Константинов Димитров;
8. Велислав Пенчев Василев;
9. Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Маргарита Станева-Секретар на Община Роман,Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман, Йоло Богданов Петков-кмет на с. Кунино;
Цветан Василев Йотов- кмет на с. Синьо бърдо; Иван Веселинов Петковкмет на с.Радовене; Красимир Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене; Пламен
Христов Лалов- кмет на с.Струпец; Ивайло Христов Илиев-кмет на
с.Курново;Нели Цветанова Димитрова-кмет на с.Долна Бешовица;Николай
Павлинчов Цанов- кмет на с.Стояновци;Атанас Генов-км.наместник на
с.Караш;Иван Данов Панов-км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.

В 1445ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници. Председателят
предложи на вниманието на съветниците допълнително внесени неотложни
материали към дневния ред.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да влезе
като т.7 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно:Решение за кандидатстване на Община Роман с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020г., приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
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 Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план
за развитие на община Роман 2014-2020г.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на
местните данъци.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2016г.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Поправка на решение №592 прието с Протокол №53/28.08.2015г. на
Общински съвет гр.Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Искане с вх.№5800-144/24.11.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Решение за кандидатстване на Община Роман с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020г., приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
8.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план
за развитие на община Роман 2014-2020г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №18
Във връзка с чл.24 от Закона за регионалното развитие ОбС Роман.
І. Отменя Решение № 456 прието с протокол № 48/27.02.2015г. на ОбС Роман
ІІ.Определя работна група за наблюдението и изпълнението на общинския план за
развитие /ОПР/ на община Роман 2014-2020г. както следва:
1. Соня Тинчева -Заместник Кмет на община Роман
2. Маргарита Станева –Секретар на община Роман
3. Инж. Димитър Николов –Началник отдел „УТОП”
4. Христо Томов –Директор Дирекция „АПИТО и ФСД ”
5. Нина Върбанова –Главен юристконсулт
6. Мариета Ивайлова –Гл. експрет Оперативни програми и обществени поръчки
7. Христина Петкова - Общински съветник от ОбС Роман
8. Драган Капитански - Общински съветник от ОбС Роман
9. Даринка Лазарова - Общински съветник от ОбС Роман
ІІІ. На основание Чл. 91. ал.8 от Правилника за прилагане Закона за регионалното
развитие Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие да съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
4. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
5. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
6. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
7. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
8. мерките за прилагане принципа на партньорство;
9. резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
10. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 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 Константинов Димитров;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Кмета на община
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.

Роман

Валери Ролански –

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №19
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги „ , а именно:
Чл.14, ал.4 се изменя така: „Данъчна основа за определяне размера на такса битови
отпадъци за нежилищни имоти на юридическите лица е по-голямата от данъчната оценка и
отчетната им стойност по данъчни декларации по чл.17 и чл.14 от ЗМДТ“
Чл.15б, ал.6 се изменя така: „Съгласно чл.71а от ЗМДТ не се събира такса за битови
отпадъци за услугите, предоставени на молитвените домове ,храмове и манастири, в които
се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната,
заедно с поземлените имоти, върху които са построени.“
създава се нова ал.7: „Освобождаването по предходната ал.6 е при условие, че
имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност“.
досегашната ал.7, става ал.8.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 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 Константинов Димитров;

8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.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 и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на
местните данъци.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №20
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ ОбС
– Роман приема следните изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на
местните данъци, а именно:
В Чл.11, се създават
нова ал.3 „При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права
върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за
месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди
прехвърлянето/учредяването.“
нова ал.4 „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се
заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на
сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на
имота.“
Чл. 14 се изменя както следва:„Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в
приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът,
дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община,
постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.“

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 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 Константинов Димитров;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.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:Приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман РЕШИ:
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – няма гл.;
“ПРОТИВ” – 5гл.; 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 8гл.. 1.Божидар Тодоров Нинов;
2.Цветелин Иванов Иванов;
3.Даниел Константинов Димитров;
4.Иван Алексиев Тодоров;
5.Драган Христов Капитански;
6.Велислав Пенчев Василев;
7.Даринка Лазарова Вънова;
8.Ивайло Вутов Йолов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно:Поправка на решение №592 прието с Протокол №53/28.08.2015г. на
Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №21
Допуска поправка на очевидна техническа грешка в решение № 592 прието с
протокол № 53 от 28.08.2015 г. на Общински съвет гр.Роман, а именно: В т. 1.3 изречение
последно,
вместо: „Поземлен имот № 031071 с площ от 3.298 дка при НТП:нива,

находящи се в землище с.Долна Бешовица, община Роман на наследниците
на Лало Тодоров”.
да се чете: „Поземлен имот № 033071 с площ от 3.298 дка при
НТП:нива, находящи се в землище с.Долна Бешовица, община Роман на
наследниците на Лало Тодоров”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 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 Константинов Димитров;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.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: Искане с вх.№5800-144/24.11.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №22
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 № 049017 с площ от 2.605 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 049015 и Поземлен имот № 054026 с площ от 3.231 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 054010 находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на
Йордан Нанов Ничов.
1.2. Поземлен имот № 032002 с площ от 1.484 дка при НТП:полска култура,
находящ се в землище с.Камено поле, община Роман на наследниците на Васил Гергов
Петков.
1.3. Поземлен имот № 143012 с площ от 3.101 дка при НТП:овощна градина,
образуван от имот № 143004; Поземлен имот № 143005 с площ от 6.414 дка при
НТП:ливада, Поземлен имот № 142003 с площ от 5.792 дка при НТП:пасище с храсти
находящ се в землището на с.Курново, община Роман на наследниците на Георги Дочов
Дочовски.
1.4. Поземлен имот № 012034 с площ от 0.913 дка при НТП:изоставена ливада,
образуван от имот № 012027 находящ се в землище с.Струпец, община Роман на
наследниците на Мико Георгиев Лалов.
1.5. Поземлен имот № 115006 с площ от 3.194 дка при НТП: изоставена нива,
образуван от имот 115003 находящ се в
землище с.Кунино, община Роман на
наследниците на Кръстю Тодоров Василковски.

1.6. Поземлен имот № 000461 с площ от 3.808 дка при НТП: ливада, образуван от имот №
000453 находящ се в землище с.Кунино, община Роман на наследниците на Станка
Иванова Цолова.
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” – 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 Константинов Димитров;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.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 за кандидатстване на Община Роман с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020г., приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №23
На основание чл.21, ал.2 и чл.29 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), изискванията на Насоките за кандидатстване с проектни
предложения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP0012.002 „Независим живот” и при мотиви, подробно изложени в докладната записка:
РЕШИ:
1. Дава съгласие община РОМАН да кандидатства с проектно предложение „Независим
живот за нуждаещите се в община Роман” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–
2020 г., приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното

включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.
2. Дава съгласие община Роман да създаде Център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността и в домашна среда.
3. Упълномощава кмета на Община Роман в случай на финансиране на проектното
предложение, да осигури поддържане на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след
одобряване на окончателния доклад по проекта.
4. Дава съгласие Кметът на община Роман да сключи споразумение за общинско
сътрудничество със Сдружение „Нов път” - партньор на Община Роман при
реализиране на проект „„Независим живот за нуждаещите се в община Роман” по
процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” и одобрява проект на
споразумение за сътрудничество - Приложение ІV към проектната документация.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 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 Константинов Димитров;
8.Иван Алексиев Тодоров;
9.Драган Христов Капитански;
10.Велислав Пенчев Василев;
11.Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Актуални въпроси.

В 1530 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

