ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№7
Днес 26.02.2016г. 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, Христо Томов-Директор на дирекция
„АПИТО и ФСД“,Цветелина Ботева-кмет на с-Камено поле; Цветан Василев
Йотов- кмет на с. Синьо бърдо; 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 Геновкм.наместник на с.Караш; Иван Данов Панов-км.наместник на с.Ср.рът и
М.равнище.
В 1430ч. 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.
Присъстваха и медии.

Общинският съветник Христина Петкова предложи в дневния ред да
влезе като т.10 Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери
Ролански – относно:Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да
влезе като т.11 Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир
Вълчев – относно:Приемане на Етичен кодекс на ОбС-Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да
влезе като т.12 Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери
Ролански – относно: Представител по чл.20, ал.(2) от Правилника за условията
и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация
на спортните обекти в община Роман, приет с решение №285/23.03.2010г.
изм.Протокол №50/29.09.2011г. но Общински съвет.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да
влезе като т.13 Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир
Вълчев – относно:Контрола върху взети от общински съвет гр.Роман решения
за формиране на бюджета на Община Роман за 2016г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка
от Председателя на ОбС - Роман
Тихомир Вълчев –
относно:Писмо на Областен управител на Област Враца с изх.№0600-16/102 от
12.11.2015г.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-13/12.01.216г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Възлагане на превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна
схема.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за окончателно разплащане по
проект „Нови възможности за грижи”.
5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за приемане на съгласие за продажба на част от общински
имот за „Реконструкция на магистрален ел.провод ВЛ 20 кV „Царевец-Чукари” в
землището на Община Роман.
6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Предложение за приемане на съгласие за издаване на Разрешение за
специално ползване на пътища.
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви за малолетни и непълнолетни за 2015г.
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на доставки по
схема „Училищен плод”.
9.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/.
10 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман.
11 Докладна
записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Приемане на Етичен кодекс на ОбС-Роман.
12 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Представител по чл.20, ал.(2) от Правилника за условията и реда за
субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните
обекти в община Роман, приет с решение №285/23.03.2010г. изм.Протокол
№50/29.09.2011г. но Общински съвет.
13 Докладна
записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Контрола върху взети от общински съвет гр.Роман решения за формиране
на бюджета на Община Роман за 2016г.
14.Актуални въпроси.

1.Докладна записка
от Председателя на ОбС - Роман
Тихомир Вълчев –
относно:Писмо на Областен управител на Област Враца с изх.№0600-16/102 от
12.11.2015г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.62, ал.3 и чл.63 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС – Роман избира Тихомир
Василев Вълчев, за свои представител и член на Областният съвет за развитие на Област
Враца

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл.

“ПРОТИВ” – 5гл.

“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-13/12.01.216г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №40
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 № 074026 с площ от 2.049 дка при НТП: нива, образуван от имот
074025, Поземлен имот № 074029 с площ от 3.281 дка при НТП:ливада, образуван от имот
074020, Поземлен имот № 015042 с площ от 2.051 дка при НТП:изост.нива, образуван от
имот 015032, Поземлен имот № 015040 с площ от 2.224 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 015032 находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на
Митко Иванов Кръстанкин.
1.2. Поземлен имот № 033049 с площ от 2.069 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 033046, Поземлен имот № 033048 с площ от 1.407 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 033046, Поземлен имот № 015043 с площ от 2.195 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 015032, Поземлен имот № 033007 с площ от 2.866 дка при НТП:ливада, Поземлен
имот № 036016 с площ от 2.249 дка при НТП:ливада, образуван от имот 036007, Поземлен
имот № 037061 с площ от 2.001 дка при НТП: изоставена нива, образуван от имот 037005,
Поземлен имот № 037050 с площ от 5.333 дка при НТП:изоставена нива находящи се в
землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Георги Динков Диков.
1.3. Поземлен имот № 020015 с площ от 1.120 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 020009; Поземлен имот № 020016 с площ от 0.885 дка при НТП:ливада, образуван
от имот № 020009, Поземлен имот № 021051 с площ от 0.695 дка при НТП: ливада,
образуван от имот № 021027, Поземлен имот № 080058 с площ от 4.495 дка при

НТП:ливада, образуван от имот № 080045 находящи се в землището на с.Струпец,
община Роман на наследниците на Митко Иванов Кръстанкин.
1.4. Поземлен имот № 066070 с площ от 2.456 дка при НТП:изоставена нива,
образуван от имот № 066033, Поземлен имот № 054011 с площ от 4.092 дка при
НТП:ливада, находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Мико
Георгиев Лалов.
1.5. Поземлен имот № 054028 с площ от 3.849 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 054006, Поземлен имот № 059008 с площ от 3.359 дка при НТП:ливада, образуван
от имот № 059007 находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на
Вуто Миков Йолов.
1.6. Поземлен имот № 033051 с площ от 3.925 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 033046 находящ се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на
Георги Динков Диков.
1.7. Поземлен имот № 028192 с площ от 1.698 дка при НТП: нива находящ се в
землище с.Долна Бешовица, община Роман на наследниците на Томо Даков Муселимски.
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” 10 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.Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Драган Христов Капитански;
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Възлагане на превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна
схема.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №41

„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 приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. Обн. ДВ. бр.51
от 7 Юли 2015г. 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, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
Роман-Хубавене-Роман,изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване -6.35,13.00ч.
Час на връщане-6.45,13.10 ч.
Роман-Хубавене-Роман,изпълнява се от понеделник до четвъртък-целогодишно
Час на тръгване-16.50ч.
Час на връщане-17.70ч.
Роман-Караш –Роман-изпълнява се в сряда,целогодишно
Час на тръгване-9.00,12.00 часа
Час на връщане-9.15,12.15ч.
Роман-Караш-Роман-изпълнява се в петък –целогодишно
Час на тръгване-17.45часа
Час на връщане-18.00 часа
Роман-Караш-Роман-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-15.45ч.
Час на връщане-16.00 часа
Роман-Радовене-Роман-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-7.10,16.20ч.
Час на връщане-7.20,16.30 ч.
Роман-Кунино-Роман-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-8.30,12.30ч.
Час на връщане-9.00,13.00 ч.
Роман-Камено поле-Роман-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-7.30ч.13.25 ч.
Час на връщане-8.00,13.50ч.
Роман-Мездра-Роман-изпълнява се в четвъртък-целогодишно
Час на тръгване-8.00ч.
Час на връщане -12.20 часа
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
Роман-Струпец-Роман-изпълнява се в понеделник-целогодишно
Час на тръгване-6.00
Час на връщане-6.10ч.
Роман –Струпец-Роман-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-7.00ч.17.10ч.
Час на връщане-7.10,17.20 ч.

Роман-Струпец-Роман-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-16.10ч.
Час на връщане-16.20 ч.
Роман-Стояновци-Роман-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-6.20,16.20ч.
Час на връщане-6.30,16.30ч.
Роман-Стояновци-Роман-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-9.20,12.50ч.
Час на връщане-9.30,13.00ч.
Роман-Стояновци-Роман-изпълнява се в петък-целогодишно
Час на тръгване-18.10ч.
Час на връщане 18.20ч.
Роман-Стояновци-Роман-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-15.45ч.
Час на връщане-15.55 ч.
Роман-Долна-Бешовица-Роман-изпълнява се от понеделник до четвъртък-целогодишно
Час на тръгване-6.35,16.55ч.
Час на връщане-6.45,17.05ч.
Роман-Долна Бешовица-Роман-изпълнява се в петък-целогодишно
Час на тръгване-17.45ч.
Час на връщане-17.55ч.
Роман-Долна Бешовица-Роман-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-16.10ч.
Час на връщане-16.20ч.
Роман-Долна Бешовица-Роман-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-10.45ч.
Час на връщане-10.55ч.
Роман-Средни рът-Роман-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-8.30ч,12.30ч.
Час на връщане-9.00,13.00ч.
Роман-Средни рът-Роман-изпълнява се в петък-целогодишно
Час на тръгване-15.10ч.
Час на връщане-15.40ч.
Роман-Средни рът-Роман-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-14.30ч.
Час на връщане-15.10ч.
Роман-ф.Метизи-Роман-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-7.10,7.35,13.00,16.00ч.
Час на връщане-7.30,8.10,13.35,16.55
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
Синьо бърдо-ЖП спирка-Синьо бърдо-изпълнява се от понеделник до петък-целогодишно
Час на тръгване-6.00,14.50,17.15ч.
Час на връщане-6.40,16.10,17.40ч.
Синьо бърдо-ЖП спирка-Синьо бърдо-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-11.00ч.
Час на връщане-11.20ч.
Синьо бърдо-Курново-Синьо бърдо-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-7.50,12.00ч.
Час на връщане-8.00,12.10ч.
Синьо бърдо-Курново-Синьо бърдо-изпълнява се в петък-целогодишно
Час на тръгване-18.35ч.

Час на връщане-18.55ч.
Синьо бърдо-Курново-Синьо бърдо-изпълнява се в неделя-целогодишно
Час на тръгване-10.20ч.
Час на връщане-10.40ч.
Синьо бърдо-Роман-Синьо бърдо-изпълнява се в сряда-целогодишно
Час на тръгване-7.50ч.
Час на връщане-11.30ч.
Курново-Мездра-Курново-изпълнява се в четвъртък-целогодишно
Час на тръгване-7.55ч.
Час на връщане-11.30ч.
ІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. и чл.9, 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.14, ал.4
от ЗОП при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП Възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана, както и сключване на договори с определените за
изпълнители кандидати.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за окончателно разплащане по
проект „Нови възможности за грижи”.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №42

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1 т.5 от ЗПФ одобрява
средствата в размер на 43 620.96 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка по извънбюджетната смета 7443 на община Роман за окончателно
разплащане по проект „Нови възможности за грижа“

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за приемане на съгласие за продажба на част от общински
имот за „Реконструкция на магистрален ел.провод ВЛ 20 кV „Царевец-Чукари” в
землището на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №43
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.3, т.4 и 5 от ЗСПЗЗ във връзка с
чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, допуска промяна предназначението на имот №
000016 с площ от 6,889 дка при НТП:пасище, мера, находящ се в местността „Брода”
землище гр.Роман
за реализиране на обект: „Преустройство на въздушни
електропроводни линии /ВЛ/ 20 кV около П/СТ „РОМАН” 110/20 Кv.
ІІ.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и
чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката Учредява право на строеж за изграждане на
ел.стълбове във връзка с обект: „Преустройство на въздушни електропроводни линии /ВЛ/
20 кV около П/СТ „РОМАН” 110/20 Кv с възложител „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ” АД, върху имоти – общинска собственост, както следва:
Стълб № 11 в имот № 000016 с площ от 6,889 дка при трайно предназначение:
земеделска територия, находящ се в местността „Брода” землище гр.Роман
Стълбове с № № 4, 9, 10, 12, 13 в имот № 140001 с площ от 1383,558 дка при трайно
предназначение: за друг вид застрояване, находящ се в землище гр.Роман

ІІІ. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за изготвяне
на пазарна цена на правото на строеж върху описаните в т.ІІ подробно описани имоти, като
изготвената оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Предложение за приемане на съгласие за издаване на Разрешение за
специално ползване на пътища.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №44
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.26 от ЗП, чл.5, ал.2, т.4 от Наредба за
социално ползване на пътища, дава съгласие за издаване на Разрешение за специално ползване на
пътища на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД – гр.София“(пълномощник на „Булгаргаз“ ЕАД – гр.София) за
общински път ІV – 10328 Роман-Струпец-гр.с. община Мездра при пресичането с газопровода.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви за малолетни и непълнолетни за 2015г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №45
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, приема
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни за 2015 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на доставки по
схема „Училищен плод”.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №46
На основание чл.21,ал.1т.10 от ЗМСМА, чл.104,ал.1 т.5 от ЗПФ одобрява средствата в
размер на 2560.00 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка
по извънбюджетната смета 7443 на община Роман за разплащане на доставките по схема
„Училищен плод“ за периода януари –май 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.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:Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни /чл.37и от ЗСПЗЗ/.
Общинският съветник Иван Алексиев си направи отвод
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №47
1.Отменя решение № 571 прието с протокол № 50/24.04.2015 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, 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 № 1 за
2016 г., както следва:


списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места
(Приложение №1);

3.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, по цена в размер на 6.50 лв.дка, /определена съобразно средното годишно рентно
плащане за Община Роман/, съгласно протокол одобрен от Директора на Областна
Дирекция „Земеделие“ гр.Враца.
4.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 10 дка за 1 животинска единица в имоти
от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за
производство на месо и от местни /автохтонни/ породи, се разпределят до 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.
5.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни
с адресна регистрация на територията на Община Роман е безвъзмездно.
6.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.
7. 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 години.
8.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.
9.Останалите след провеждане на търга по т.8 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.
10.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 първата стопанска година, с което се цели,
ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро състояние.
11.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
земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ
Общата селскостопанска политика;
солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение
животновъди, което не е юридическо лице;
осигуряване на противопожарна безопасност;
заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване
договора;
да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата;

на
на
на
на






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;

11.1 Да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно
прекратяване на договора.;

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Драган Христов Капитански;
7.Даринка Лазарова Вънова;
8.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 3гл. 1.Цветелин Иванов Иванов;
2.Даниел Константинов Димитров;
3.Ивайло Вутов Йолов;
10 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №48
На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Роман одобрява
Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на община Роман-първи етап.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11 Докладна
записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Приемане на Етичен кодекс на ОбС-Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №49
На основани чл.28 от

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С

ОБЩИНСКАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕМА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2015-2019г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Представител по чл.20, ал.(2) от Правилника за условията и реда за
субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните
обекти в община Роман, приет с решение №285/23.03.2010г. изм.Протокол
№50/29.09.2011г. но Общински съвет.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №50
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.20, ал.1 от Правилника
за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на
спортните обекти в община Роман, общински съвет Роман избира за свой представител за
член на комисията Росен Данчев Цолов.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 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.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13 Докладна
записка
от
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Контрола върху взети от общински съвет гр.Роман решения за формиране
на бюджета на Община Роман за 2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №51
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.24 от ЗМСМА,
задължава Кмета на Община Роман да изпраща на общински съвет административните
актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на
актовете, приети от общински съвет, в тридневен срок от издаването или подписването им,
включително и гражданските договори.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.

“ПРОТИВ” – 4гл.

“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.

14.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/

