ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес, 27.04.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Иван Цветков Иванов;
4. Сотир Атанасов Сотиров;
5. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Здравко Венциславов Даков;
9. Павлинка Лазарова Ангелова;
10. Марин Павлинов Маринов;
11. Петя Йорданова Георгиева – в 14.15ч.
12. Вълчо Петков Маринов – в 14.20ч.;
13. д-р Маргарита Генова Гарева – в 14.25ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на Община
Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на
с.С.бърдо, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Иванова – кмет на
с.Хубавене, В.Вълков – кмет на с.Радовене, Л.Въткова – кмет на с.Д.Бешовица, Й.Йорданов –
км.наместник в с.Курново, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци, П.Павлова – км.наместник в
с.Караш и Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват и представители на медиите и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.10ч. в присъствието на 10 общински
съветника и представи допълнително внесените материали – Докладна записка от Пл.Младенов
– кмет на община Роман, относно: промяна в Наредба №10 за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на
община Роман, относно: писмен отчетна получените суми от командировки за I-во тримесечие
на 2006г. на кмета на община Роман и писмо от Директора на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
с.Камено поле, относно: финансова помощ за 170 годишния юбилей на училището.
След проведено гласуване, с 10 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Б.Стоянова – Началник на ОС”ЗГ” гр.Роман.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: отдаване под
наем на имоти – ЧОС, земеделски земи от ОПФ.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: Решение №378,
прието с Протокол №34/08.02.2006г. на ОбС-Роман.
4. Актуализация на Наредба №9 на ОбС – тарифа за таксите, които се заплащат за
ползване на лечебни растения от земи от ОПФ.
5. Актуализация на Наредба №10 на ОбС за условията и реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет.
6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчетна получените суми от командировки за I-во тримесечие на 2006г. на кмета на
община Роман.
7. Актуални въпроси:
Писмо от Директора на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле, относно:
финансова помощ за 170 годишния юбилей на училището.
Насрочване на общо събрание в с.Камено поле.

По т.1.: Предложение от Б.Стоянова – Началник на ОС”ЗГ” гр.Роман.
След проведено гласуване в присъствието на 11 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №312:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.8 от ППЗСПЗЗ, ОбС-Роман
РЕШИ:
1. Одобрява списък за обезщетяване на собствениците от общинския поземлен фонд,
както следва:
- за гр.Роман
21 броя собственици за 38,500 дка;
- за с.Кунино
1 брой собственик за 4,000 дка;
- за с.Синьо бърдо
1 брой собственик за 2,600 дка;
- за с.Радовене
7 броя собственици за 42,000 дка;
- за с.Долна Бешовица
5 броя собственици за 9,500 дка
Всичко:
35 броя собственици за 96,600 дка.
2. Одобрява списък на имотите от общинския поземлен фонд за ползване за
обезщетение, както следва:
- за гр.Роман
имот №091022 с площ от 51,992 дка;
- за с.Кунино
имот №043013 с площ от 36,651 дка;
- за с.Синьо бърдо
имот №029002 с площ от 13,596 дка;
- за с.Радовене
имот №064027 с площ от 90,899 дка;
- за с.Долна Бешовица
имот №091022 с площ от 51,992 дка в землището
на гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдаване под наем на имоти – ЧОС, земеделски земи от ОПФ.
След проведени продължителни дебати, отправени предложения от кметовете на
с.Хубавене и с.Камено поле за изключване на предложените имоти в Приложение №1 от
докладната записка на кмета на общината за отдаване под наем в землищата на с.Хубавене и
с.Камено поле и след проведено гласуване в присъствието на 13 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №313:
1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 и чл.35, ал.1 от
НРПУРОИ, ОбС-Роман РЕШИ: определя земеделските земи от ОПФ за
отдаване под наем чрез търг за срок от десет стопански години при размер на
наема определен в Тарифа за отдаване под наем приета с Решение №611,
Протокол №59/18.02.2003г. по землища, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
2.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 и чл.35, ал.8 от
НРПУРОИ, ОбС-Роман РЕШИ: определя маломерните земеделски земи от
ОПФ ниви до 3 дка и ливади до 5 дка за отдаване под наем без търг за срок от
десет стопански години при размер на наема определен в Тарифа за отдаване
под наем приета с Решение №611, Протокол №59/18.02.2003г. по землища,
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: Решение
№378, прието с Протокол №34/08.02.2006г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №314:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Решение №278, прието с Протокол
№34/08.02.2006г., ОбС-Роман РЕШИ:
1.
Утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имот №021054,
находящ се в местността „Гложака” землище с.Кунино, начин на трайно
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2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, площ –
30.003 дка при начална тръжна цена в размер на 7321,00 /седем хиляди триста
двадесет и един/ лева, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС,
възлага на кмета на община Роман да проведе процедура по провеждане на
търг с явно наддаване за продажба на горе цитирания имот.
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

По т.4: Актуализация на Наредба №9 на ОбС – тарифа за таксите, които се заплащат
за ползване на лечебни растения от земи от ОПФ.
След проведени разисквания и гласуване с 9 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗД.СЕ”, ОбСРоман не прие актуализация на тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на
лечебни растения от земи от ОПФ към Наредба №9 на Общински съвет гр.Роман.
По т.5: Актуализация на Наредба №10 на ОбС за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
След проведени разисквания и предложение от общинския съветник М.Николова за
промяна на чл.34 от наредбата, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №315:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за
общинските бюджети, ОбС-Роман РЕШИ: приема допълнение и изменение на наредба №10 за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчетна получените суми от командировки за I-во тримесечие на 2006г. на кмета на
община Роман.
След проведено гласуване в присъствието на 11 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №316:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбС-Роман РЕШИ:
приема отчета за получените суми от командировки за І-во тримесечие на 2006г. на кмета на
община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Актуални въпроси:
Писмо от Директора на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле,
относно: финансова помощ за 170 годишния юбилей на училището.
По предложение на кмета на общината Пл.Младенов и след проведено гласуване, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №317:
На основание чл.27, ал.1, т.3 от ЗОБ, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на кмета на община
Роман да отпусне сумата от 500.00 лева от фонд „Резервен” за патронния празник на
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
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Насрочване на общо събрание в с.Камено поле.
След разисквания, предложение от Председателя на ОбС Ст.Петков за дневен ред на
общото събрание и предложение от общинския съветник М.Николова за дата и час на
събранието и след проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №318:
На основание чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от ЗДН, ОбС-Роман
РЕШИ: възлага на кмета на общината да свика общо събрание в с.Камено поле на 03.05.2006г.
/сряда/ от 14.00 часа в салона на читалище „Просвета” с.Камено поле, при следния дневен ред:
1. Отчет на инвестиционна програма на с.Камено поле за 2005г.
2. Проблеми на управлението и стопанисването и стопанисването на общинско
имущество.
3. Проблеми на стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд.
4. Проблеми на инженерната инфраструктура /водопровод, пътища и улично
осветление/.
5. Актуални въпроси.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – 3 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС-Роман закри заседанието в
15.50ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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