ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№5
Днес 15.01.2016г. 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. Иван Алексиев Тодоров;
9. Драган Христов Капитански;
10.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.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 1315ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници. Председателят
предложи на вниманието на съветниците допълнително внесени неотложни
материали към дневния ред.

С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия – вх.№19/13.01.2016г.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия – вх.№20/13.01.2016г.
3.Актуални въпроси.
1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия – вх.№19/13.01.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост
1.Одобрява кандидатстването на Община Роман като партньор по ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ по
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1 Специфична цел 2.1. „Умения и предприемачество“с
проект: „КУЛТУРНА ОГЪРЛИЦА“ в срок до 18.01.2016г. в качеството си на допустим
бенефициент.Размер на безвъзмездната помощ е
600 000 евро, разпределени между
партньорите. Допустимите разходи включват разходи за външни услуги, строителство и
доставки. Минималната стойност на инвестиционните разходи възлиза на 70% от общо
допустимите разходи по проекта. Разходите за екип за управление (непреки разходи)
съставляват 10% от преките допустими разходи и се изчисляват автоматично по проекта. Офис и
административни разходи не могат да възлизат на повече от 15% от разходите за екип по
управление на проекта (непреки разходи). Предварителните разходи възлизат на максимум 3%
от преките допустими разходи.
Дейностите по проекта са
1. СМР: 143 871, 48 Евро което включва :
- Ремонт на концертна зала към читалище Светлина, село Хубавене
- Ремонт на външни тоалетни към концертната зала
- Ремонт на библиотека към читалище Светлина, село Хубавене
2.Доставка на оборудване: 19 651,87 Евро
- Обзавеждане, лаптопи, сценични костюми

3.Организиране на фолклорно надиграване (фестивал) в Хубавене и Гаджин Хан

4.Управление на проекта
5.Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители съгласно PRAG
6.Информация и публичност на проекта и фестивала
7.Изработка на сайт
2.Дава съгласие да бъде подписано споразумение за партньорство между – община Роман
Водещ партньор и – Туристическо бюро Гаджин Хан, Сърбия -Партньор
3.Дава съгласие кмета на Община Роман да подпише заедно с Апликационна форма,
необходими приложения и изискуеми документи към проекта;
4.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури
временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от
Програмата;
5.Възлага на Кмета на Община Роман да проведе необходимите обществени поръчки за
подготовка на проектното предложение, преводи и изготвяне на инвестиционен проект.
Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата при
одобрение на проектното предложение;
6.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта,
да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти;
7.Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестицията, за
целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта.
8.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в общинския
план за развитие на Община Роман.
9.Дава съгласие за разработване и изпълнение на проекта

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл.; 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Драган Христов Капитански;
5.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
“ВЪЗД.СЕ” – 5гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Даринка Лазарова Вънова;
5.Георги Цветанов Василев;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия – вх.№20/13.01.2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост
1. Одобрява кандидатстването на Община Роман като партньор по ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ по
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1 с проект: „Създаване и тестване на пилотен
модел в подкрепа на социалната интеграция и професионалната реализация на младежи в
риск чрез спорт в Общините Роман и Сурдулица” в срок до 18.01.2016г. в качеството си на
допустим бенефициент. Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
направа на детска площадка и многофункционално спортно игрище в Комплекс за социални
услуги за деца и семейства, гр. Роман, обл. Враца. Общата стойност на проектното
предложение възлиза на максимум 600 000 евро, разпределени по равно между партньорите.
Допустимите разходи включват разходи за външни услуги, строителство и доставки.
Минималната стойност на инвестиционните разходи възлиза на 70% от общо допустимите
разходи по проекта. Разходите за екип за управление (непреки разходи) съставляват 10% от
преките допустими разходи и се изчисляват автоматично по проекта. Офис и
административни разходи не могат да възлизат на повече от 15% от разходите за екип по
управление на проекта (непреки разходи). Предварителните разходи възлизат на максимум
3% от преките допустими разходи.
2. Дава съгласие Кмета на община Роман да сключи споразумение за партньорство между
ФОНДАЦИЯ „Проджекта“ /Водещ партньор/ Община Роман (Партньор) и Община
Сурдулица, Сърбия (партньор) както и дава съгласие кмета на Община Роман да подпише
заедно с Апликационна форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;
3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури временно
средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от
Програмата;
4. Възлага на Кмета на Община Роман да проведе необходимите обществени поръчки за
подготовка на проектното предложение, преводи и изготвяне на инвестиционен проект.
Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата при
одобрение на проектното предложение;
5. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта, да
се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти;
6. Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестицията, за
целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта.
7. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в общинския
план за развитие на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл.; 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Иван Алексиев Тодоров;
4.Драган Христов Капитански;
5.Даринка Лазарова Вънова;
6.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – 3гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Веска Иванова Миндинска;
3.Божидар Тодоров Нинов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
3.Актуални въпроси.

В 1445 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

