ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№9
Днес 07.04.2016г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Росен Данчев Цолов;
2. Христина Петкова Тодорова;
3. Веска Иванова Миндинска;
4. Божидар Тодоров Нинов;
5. Цветелин Иванов Иванов;
6. Даниел Константинов Димитров;
7. Иван Алексиев Тодоров;
8. Драган Христов Капитански;
9. Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Антоанета Костадинова-Секретар на Община Роман, Йоло Петков Богдановкмет на с-Кунино; Иван Веселинов Петков- кмет на с. Радовене; Красимир
Георгиев Кръстев- кмет на с.Хубавене; Ивайло Христов Илиев-кмет на
с.Курново; Атанас Генов-км.наместник на с.Караш; Иван Данов Пановкм.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.

В 1400ч. заседанието беше открито от Председателстващия на
Общински съвет – Роман Христина Петкова избрана съгласно чл.12, ал.1, т.2
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Роман в
присъствието на 11 общински съветници.

Председателстващия Христина Петкова предложи в дневния ред да влезе като
т.15.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на Община Роман в учредяването на юридическо лице с
нестопанска цел „Местна инициативна група/МИГ Луковит-Роман/“за прилагане
подхода „Водено от общностите местно развитие“ и във връзка с кандидатстване
за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за ВОМП“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
С 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Председателстващ Христина Петкова предложи в дневния ред да влезе като
т.16.Докладна записка от Общинският съветник в ОбС гр.Роман Иван Алексиев –
относно:Писмо от Областен Управител Враца с изх№0600-16/102 от 12.11.2015г.
С 11 гласа „ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приемане на Общински план за противодействие на тероризма.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-42/01.03.2016г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Задание за допускане на направа на Подробен устройствен план/ПУП/ и
Парцелиран план/ПП/ с вх.№2600-20/08.02.2016г. от „Теленор България”ЕАД.
4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:т.ІІІ от решение №29 прието с Протокол №6/27.01.2016г. на ОбС-Роман.
5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Създаване на обществен съвет, в изпълнение на чл.35 от Закона за
социално осигуряване.
6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Роман за
2016г. -Образование
7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Роман(2016-2020) и годишен план за действие за 2017г. за развитие на
социалните услуги- -Образование
8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на
Община Роман.

9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирани промени на поименния списък за
капиталовите разходи за 2016 год.на Община Роман.
10.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Разсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса
битови отпадъци установени с акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3
от ДОПК № 18-1 от 08.02.2016г. издаден на СБПЛББ-Роман ЕООД
11.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за авансово разплащане по проект
„Обучение и заетост за младите хора”.
12.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Одобряване на средства от фонд резервен по бюджетната сметка на
община Роман за дезинфекция на комари и др. на територията и кметствата на
община Роман през 2016г.
13.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг за погасяване
на задълженията на Община Роман по изпълнение, по не разплатени
инфраструктури обекти и след проведено обществено обсъждане по реда на чл.15
от ЗОД и на основание чл.13 от Закона за общинския дълг.
14.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие 2014-2020г.
15.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на Община Роман в учредяването на юридическо лице с
нестопанска цел „Местна инициативна група/МИГ Луковит-Роман/“за прилагане
подхода „Водено от общностите местно развитие“ и във връзка с кандидатстване
за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за ВОМП“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
16.Докладна записка от Общинският съветник в ОбС гр.Роман Иван Алексиев –
относно:Писмо от Областен Управител Враца с изх№0600-16/102 от 12.11.2015г.
17.Актуални въпроси.
1. Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приемане на Общински план за противодействие на тероризма.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №53
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС-Роман приема Общински план за
противодействие на тероризма.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Искане с вх.№5800-42/01.03.2016г. от Общинска служба земеделие гр.Роман
за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №54
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,
І.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници върху земеделска
земя на следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 066073 с площ от 3.689 дка при НТП: нива, образуван от имот
066064, Поземлен имот № 066074 с площ от 2.192 дка при НТП:нива, образуван от имот
066064 находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Тота и
Гена Стефанови Тошеви.
1.2. Поземлен имот № 035050 с площ от 1.119 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 033046, Поземлен имот № 033043 с площ от 3.023 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 033009, Поземлен имот № 039028 с площ от 3.208 дка при НТП:ливада, образуван от
имот 039023, Поземлен имот № 074027 с площ от 1.570 дка при НТП:нива, образуван от
074025; Поземлен имот № 037062 с площ от 2.004 дка при НТП:изоставена нива, образуван
от имот 037005, Поземлен имот № 087015 с площ от 0.749 дка при НТП: нива, Поземлен
имот № 066069 с площ от 2.178 дка при НТП:изоставена нива, образуван от имот № 066033
находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследниците на Лало Петков
Лалов.
1.3. Поземлен имот № 021052 с площ от 1.276 дка при НТП: ливада, образуван от
имот № 021027 находящ се в землището на с.Струпец, община Роман на наследниците
на Тота и Гена Стефанови Тошеви .
1.4. Поземлен имот №099018 с площ от 3.645 дка при НТП:храсти, образуван от
имот № 099015, Поземлен имот № 178022 с площ от 4.871 дка при НТП:изоставена нива,
образуван от 178021, находящи се в землище с.Курново, община Роман на наследниците
на Георги Николов Павлов.
1.5. Поземлен имот № 179049 с площ от 1.673 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 179009, Поземлен имот № 306034 с площ от 1.901 дка при НТП:нива, образуван от имот
№ 306030; Поземлен имот №124012 с площ от 1.837 дка при НТП:нива образуван от
124005; Поземлен имот № 162029 с площ от 1.456 дка при НТП:нива; Поземлен имот
№028011 с площ от 1.284 дка при НТП:нива, находящи се в землище с.Синьо бърдо,
община Роман на наследниците на Велчо Тошев Йотов.
1.6. Поземлен имот № 112002 с площ от 4.306 дка при НТП: пасище, мера,
образуван от имот № 112001, находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Марин Вутов Бенчев.
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” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Задание за допускане на направа на Подробен устройствен план/ПУП/ и
Парцелиран план/ПП/ с вх.№2600-20/08.02.2016г. от „Теленор България”ЕАД.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №55
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗУТ Общински
съвет Роман:
1.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеното задание,
изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за изготвяне на ПУП в обхвата на внесеното заседание.
2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) в обхвата на
внесеното задание.
3.Изготвеният ПУП да се съгласува съгласно изискванията на чл.128, ал.6 отЗУТ.
4.Възлага на Кмета на Община Роман след одобряване на заданието и разрешението за
изработване на проект за Подробен устройствен план(ПУП) с местонахождение в
имот№137154 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Струпец, Община Роман,
да ги съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
5.Да бъдат възстановени горските пътища които се използват от „Теленор България“ЕАД.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:т.ІІІ от решение №29 прието с Протокол №6/27.01.2016г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №56
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с чл.193
ал.4 от ЗУТ, чл.45 ал.8 от НРПУРОИ на ОбС-Роман и чл.64 от Закона за енергетиката,
Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвена оценка, пазарна стойност право на
прокарване на подземно кабелно ел.захранване на ПИ 003038 в землище с.Хубавене за обект
„Складова база за извършване на търговска дейност”, през имоти, както следва:
1.имот 000002 с дъл.1,5 м и площ на сервитута 4 кв.м;
2.имот 001001 с дъл. на трасето 379,23 м и площ на сервитута 1285 кв.м;
3.имот 003001 с дъл. 3,50 м;
4.имот 000086 с дъл.1,95 м и площ на сервитута 4 кв.м ;
5.имот 000003 с дъл. на трасето 45,43 м и площ на сервитута 182 кв.м;
в землище с.Хубавене и през
6. имот 000160 с дъл.47,39 м и площ на сервитута 189 кв.м в землище гр.Роман
за сумата в размер на 13,00 лв./тринадесет лева/
- цената на правото на прокарване на подземно ел.трасе през имот № 000002 с дъл.1,5 м и
площ на сервитута 4 кв.м в землище с.Хубавене.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Създаване на обществен съвет, в изпълнение на чл.35 от Закона за
социално осигуряване.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №57

На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане във връзка с чл.52 , ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Роман, създава
обществен съвет, които да оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално
подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване в следният състав:
1.Даринка Лазарова - общински съветник в ОбС гр.Роман;
2.Веска Иванова- общински съветник в ОбС гр.Роман;
3.Антоанета Костадинова – Секретар на Община Роман;
4.Ивет Симеонова – Директор на КСУДС;
5.Роза Димитрова – Директор на КСУДУ;
6.Христина Йолова - социален работник към ДСП гр.Мездра, отдел социална закрила гр.Роман;
7.Георги Цветанов- председател на Клуба на пенсионера гр.Роман;

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Божидар Нинов напусна залата
6.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Роман за
2016г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №58
Приема изготвената Общинска програма за закрила на детето в община Роман за 2016г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Роман(2016-2020) и годишен план за действие за 2017г. за развитие на
социалните услуги.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №59
Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман(20162020) и годишен план за действие за 2017г. за развитие на социалните услуги на основание
чл.36 б, ал.(1),ал(4) и ал.(5) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на
Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №60
На основание чл.24а, ал.6 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет на Община
Роман оставя без промяна максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег на територията на Община Роман, а именно:
- Дневна тарифа – 1,30лв/км.
- Нощна тарифа – 1,50лв/км.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Цветелин Иванов Иванов;
5.Даниел Константинов Димитров;
6.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
8.Даринка Лазарова;
9.Ивайло Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Божидар Нинов се върна в залата
9.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Предложение за компенсирани промени на поименния списък за
капиталовите разходи за 2016 год.на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №61
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.50
и чл.52 от ЗДБРБ, приема предложение за компенсирани промени на поименния списък за
капиталовите разходи за 2016 год.на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;

5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Иван Алексиев напусна залата
10.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Разсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса
битови отпадъци установени с акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3
от ДОПК № 18-1 от 08.02.2016г. издаден на СБПЛББ-Роман ЕООД.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №62
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от Закона за
местните данъци и такси ОбС Роман ДАВА СЪГЛАСИЕ да се разсрочат задълженията на
СБПЛББ-Роман ЕООД за данъци за недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на
42 306,12 лева, от които за ТБО 26 217,52 лв. и за данък недвижими имоти
16 088.60лв.установени с Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 181 от 08.02.2016 г. за период от 24 месеца, при следният погасителен план предложен от
дружеството и при следните условия:
1. Сумата да се издължава ежемесечно на 23 равни вноски по 1 800,00 /хиляда и
осемстотин/лева всяка една, и 24-та изравнителна вноска с остатъка от дължимата сума.
Към всяка вноска се дължи лихва в размер на основния лихвен процент, определен към
датата на плащане. Всички вноски са с падеж 25-то число на месеца, следващ месеца в който
е прието решението за разсрочване.
2. При неизпълнение на падежа, съответно на две вноски съгласно погасителния план,
дължимите суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от датата на
даденото разрешение.
3. Решението за разсрочване на задължението установено с Акт за установяване на
задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 18-1 от 08.02.2016 г. не освобождава длъжника от
задължение за плащане на текущите задължения за данък недвижими имоти и такса за
битови отпадъци за 2016 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;

6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Иван Алексиев се варна в залата
11.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за авансово разплащане по проект
„Обучение и заетост за младите хора”.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №63
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява средства в
размер на 20 533.16 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка
по извънбюджетната сметка 7443 на община Роман за авансово плащане по проект
„Обучение и заетост за младите хора“.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Одобряване на средства от фонд резервен по бюджетната сметка на
община Роман за дезинфекция на комари и др. на територията и кметствата на
община Роман през 2016г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №64
На основание ч.21, ал.1, т.10 ат ЗМСМА, одобрява средствата в размер на 5000.00/пет
хиляди/лева за прехвърляне от фонд резервен по бюджетната сметка на община Роман за
дезинфекция на комари и др. на територията и кметствата на община Роман през 2016г. с топъл
аерозол.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Даниел Константинов Димитров
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Ивайло Вутов Йотов
13.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг за погасяване
на задълженията на Община Роман по изпълнение, по не разплатени
инфраструктури обекти и след проведено обществено обсъждане по реда на чл.15
от ЗОД и на основание чл.13 от Закона за общинския дълг.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №65
І.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, и чл.17, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинският дълг приема поемането на дългосрочен общински дълг във връзка погасяване
на задължение на Община Роман по изпълнени, но не разплатени инфраструктурни обекти,
като определя:
1. Максимален размер на дълга – до 200 000.00 лв.;
2. Валута на дълга - лева;
3. Вид на дълга - дългосрочен със срок 48 месеца /4 години/
4. Начин на обезпечаване на дълга – Първи по ред особен залог по реда
на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на Община Роман по
бюджетни и извънбюджетни сметки с произход собствени приходи на
Община Роман, общата изравнителна субсидия, съгласно правилата
определени в чл.32, ал.1, ЗПФ и непублични приходи.
5. Условия за погасяване на главницата по дълга –съгласно
приложен погасителен план
6. Максимален лихвен процент - едномесечен Софибор плюс надбавка до
3.95 %.

7. Годишна такса за управление до 0.4 % върху главницата.
8. Еднократна такса за разглеждане – 0.15% върху главницата.
9. Такса –действия по вписване на залог по реда на ЗОЗ- 50 лв.
10. Други такси- няма
ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова
институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие 2014-2020г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №66
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24, ал.4 от Закона за регионалното развитие и
чл.91, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане закона за регионално развитие, ОбС-Роман,
приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 20142020г. за 2015г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

15.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери Ролански –
относно: Участие на Община Роман в учредяването на юридическо лице с
нестопанска цел „Местна инициативна група/МИГ Луковит-Роман/“за прилагане
подхода „Водено от общностите местно развитие“ и във връзка с кандидатстване
за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за ВОМП“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №67
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, Решение № 598 прието с протокол № 53 от
28.8.2015г. на ОбС Роман за местно партньорство с община Луковит, „Балкански център
Дипломат“ ООД и НЧ “Съзнание – 1895“, в изпълнение на Договор № РД 50-195/07.12.2015
г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
1. Одобрява Община Роман да бъде учредител и член, както и да участва в управлението на
юридическо лице с нестопанска цел – „МИГ Луковит Роман“, което ще бъде
регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 22/
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 -2020. „МИГ Луковит –
Роман“ ще прилага подхода ВОМР на територията на общините Луковит и Роман и ще
кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за финансиране на Стратегия
за местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020.
2. Определя за представител на Община Роман в Учредителното събрание на Местна
инициативна група Луковит – Роман, както и във върховния орган на МИГ /Общото
събрание/ - г-н Валери Георгиев Ролански – Кмет на община Роман.
3. Възлага на представителя на Община Роман да подпише Учредителния протокол и
Устава на „МИГ Луковит – Роман“, както и всички останали необходими документи.
4. Дава съгласие за седалище и офис на МИГ Луковит – Роман – помещение в читалище
„Съзнание - 1895“ гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, с достъп за хора с увреждания.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветелин Иванов Иванов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Даринка Лазарова;
10.Ивайло Йолов;
11.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

16.Заповед на Областен Управител Враца №ПО-07-6/01.04.2016г. относно:Решение
№52 от Протокол №8 от проведено заседание на Общински съвет-Роман на
24.03.2016г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №68
На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, по повод Решение №2884 от 15.03.2016г. на
Върховен административен съд гр.София по адм.дело №13833/2015г. с което е обявен избора за
кмет на кметство с.Стояновци за недействителен, ОбС-Роман, избира за временно изпълняващ
длъжността Кмет на с.Стояновци, лицето Цано Добрев Цанов до полагане на клетва на
новоизбрания кмет на с.Стояновци.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

17.Докладна записка от Общинският съветник в ОбС гр.Роман Иван Алексиев –
относно:Писмо от Областен Управител 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 Ивайло
Вутов Йолов, за свои представител и член на Областният съвет за развитие на Област Враца

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл.

“ПРОТИВ” – 1гл.

“ВЪЗД.СЕ” – 4гл.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
17.Актуални въпроси.

В 1500 часа Председателстващия на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председателстващ
на ОбС-Роман:
/Христина Петкова/

