ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№33
Днес 04.12.2009г. се проведе заседание на Общинския
съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов

От ОбА –Роман: инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман;Севдалина
Джамбазка-Секретар на община Роман;Н.Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман; Цв.Ботева- кмет на с.К. поле;Цв.Йотов-кмет на с.С.Бърдо;Ив.Георгиев-кмет
на
с.Кунино;Петя
Вутова-кмет
на
с.Радовене;Л.Вътнова
–кмет
на
с.Д.Бешовица;К.Генов-Кмет на с.Струпец;В.Иванова-Кмет на с.Хубавене;В.Петковкмет на с.Курново; Радка Герганова –км.наместник на с.Караш; И.Дановкм.наместник на с.С.рът и М.равнище.

Присъстваха:Юриста на ОбС-Роман Милена Вутова, Медии и граждани.

В 1405ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 11 общински съветници.

Кмета на Община Роман инж.Красимир Петков изтегли от дневния ред
т.13.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Присъждане н награди в системата на народната просвета в
Община Роман и т.14.Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно:Построяване на нов православен храм
„Св.Петка”в гр.Роман.
С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи предложението беше прието.
Направено бе предложение от Маргарита Василева общински съветник и
член на Постоянната Комисия по образование, култура , спорт, туризъм,
работа с младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбС-Роман,в
дневния ред да влезе Докладна записка
от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Покана за откриване на процедура за
конкурентен подбор на проекти на Министерството на образованието,
младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” Приоритетно Ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и
обучение” , Основна област на интервенция 4.1 „Достъп до образование и
обучение на групи в неравностойно положение” схема за безвъзмездна помощ
BG051PO001 – 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в образователната система”.
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 Председателя на Общински съвет-Роман Божидар Нинов„относно: УИНД ФОРС БГ” ЕООД-гр.Сливен, представлявана от Иван Събев
Тихов с наш вх.№272 от 28.09.2009г.
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Инвестиционно намерение – Презентация”Фотоволтажна
инсталация България Север”.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на решение за поемане на краткосрочен общински дълг за
разплащане на обект „Подобряване на образователната среда за деца и
младежи от ромски произход чрез рехабилитация на СОУ”В.Левски”.
4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Отпускане /прехвърляне/ на средства от фонд „Резервен” от
общинския бюджет за 2009г. за местни дейности в местни дейности и до
финансиране по собствения бюджет за 2009г.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предоставяне на допълнителни средства по собствения бюджет за
2009г.
6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване списък за вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2009г. на община Роман,обл.Враца.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предоставяне на дърва за огрев от Общинския горски фонд за
нуждите на населението на с.Кунино и общинските структури за 2009г.
8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Заявление вх.№7000-31/29.04.2009г. от ЕТ”ДЕНИС-97” гр.Роман за
учредяване право на пристрояване на не жилищна сграда построена на ОПС
върху имот – ЧОС.
9Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№219 прието с Протокол №31/25.09.2009г. на
Общински съвет –Роман.
10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№211 прието с Протокол №28/30.07.2009г. на
Общински съвет –Роман.
11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№213 прието с Протокол №28/30.07.2009г. на
Общински съвет –Роман.
12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Наредба за насърчаване и закрила на деца и ученици с
изявени дарби и творчески заложби в Община Роман.
13. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Покана за откриване на процедура за конкурентен подбор на проекти
на Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” Приоритетно Ос 4 „Подобряване
на достъпа до образование и обучение” , Основна област на интервенция 4.1
„Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”
схема за безвъзмездна помощ BG051PO001 – 4.1.03 „Интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства в образователната система”.
14.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Божидар Нинов„относно: УИНД ФОРС БГ” ЕООД-гр.Сливен, представлявана от Иван Събев
Тихов с наш вх.№272 от 28.09.2009г.
Председателя на постоянната
Комисия по устройство
на
територията на общината, благоустрояване и комунални дейности,
опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбСРоман, Тихомир Вълчев предложи текста за решение да бъде следния:

1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на
земеделски имоти №386 - собственост на Община Роман, №429- собственост
на Община Роман, в имоти за изграждане на обекти на техническата
инфраструктура по смисъла на ЗУТ.Предварителното съгласие важи за срок
от 3 години считано от датата на влизане в сила на решението.
2.Дава съгласие за изработване на Подробни устройствени планове за
инженерно -техническата инфраструктура - изграждане на вятърен парк
върху имоти: №386 -собственост на Община Роман, №429- собственост на
Община Роман, в землището на с.Камено поле, Община Роман.
Изработването на ПУП да се финансира от „УИНД ФОРС БГ" ЕООД гр.Сливен, представлявана от Иван Събев Тихов.
Предложението за решението не се приема.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – НЯМА;

“ПРОТИВ”- 8ГЛ. ;

“ВЪЗД.СЕ”- 3ГЛ.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Инвестиционно намерение – Презентация”Фотоволтажна
инсталация България Север”.

Предложението за решението не се приема.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 3ГЛ.;

“ПРОТИВ”- 1ГЛ. ;

“ВЪЗД.СЕ”- 7ГЛ.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на решение за поемане на краткосрочен общински дълг за
разплащане на обект „Подобряване на образователната среда за деца и
младежи от ромски произход чрез рехабилитация на СОУ”В.Левски”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №238

На основание чл.21 от Закона за общинските бюджети , чл.14, ал.1 от Закона за
общинския дълг приема поемането на краткосрочен
общински дълг за
финансиране на проект „Подобряване на образователната среда за деца и
младежи от ромски произход чрез рехабилитация на СОУ”В.Левски”, като
определя:
1.Максимален размер на дълга-185 000,00лв.;
2.Валута на дълга – лева;
3.Вид на дълга – краткосрочен кредит със срок 6/шест/месеца за финансиране
на допустими разходи до възстановяването им по одобрен проект „Подобряване
на образователната среда за деца и младежи от ромски произход чрез
рехабилитация на СОУ”В.Левски”;
4.Начин на обезпечаване на дълга – особен залог върху настоящи и бъдещи
вземания на Община Роман по бюджетни и извънбюджетни сметки в Банка ДСК
ЕАД с произход собствени приходи на община Роман, съгласно определеното в
чл.6 от Закона за общинския дълг – собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закона
за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия по чл.345, ал.1, т.3 от
Закона за общинските бюджети и непубликувани приходи в размер на 200 000
лв.;
5.Условия за погасяване на главницата по дълга – еднократно на падежна дата;
6.Максимален лихвен процент – едномесечен Софибор плюс надбавка до 4.5%;
7.Такса за управление до 1%;
8.Други такси – до 300,00лв..

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Отпускане /прехвърляне/ на средства от фонд „Резервен” от
общинския бюджет за 2009г. за местни дейности в местни дейности и до
финансиране по собствения бюджет за 2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №239
“На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.1,т.3 от Закона за
общинските бюджети, Общински съвет – Роман:
Отпуска /прехвърля/ средства в размер на: 9 200 лева от Фонд „Резервен
Фонд “Резервен” от общинския бюджет за 2009 година за местни дейности и
дейности на дофинансиране по Собствения бюджет за 2009 г. за текущи разходи
за издръжка.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Теменужка Кръстева
3.Тихомир Вълчев
4.Валери Ангелов
5.Стоян Тодоров
6.Иван Димов
7. Маргарита Трифонова
8. Мариана Николова
9.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 2ГЛ. 1. Владимир Стоянов
2.Илина Христова

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предоставяне на допълнителни средства по собствения бюджет за
2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №240
“На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.1, т.3 от Закона за
общинските бюджети, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни кредити в размер на 2 180 лева от Фонд
“Резервен” – за държавни дейности от общинския бюджет за 2009 г. по
Собствения бюджет за 2009 г., в това число: във Функция “Общи държавни

служби”, държавна дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по
изборите” – 982 лева и във Функция „Здравеопазване”, държавна дейност 437
„Здравни кабинети в детски градини и училища” - 1 198 лева – за покриване на
текущи разходи за издръжка ”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна
записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване списък за вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2009г. на община Роман,обл.Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №241
На основание чл.21,ал.1т.5 от ЗМСМА и чл.13,ал.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2009г. ОбС –Роман утвърждава Списък за
вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи за 2009г. на Община
Роман, област Враца.ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова

5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА

7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предоставяне на дърва за огрев от Общинския горски фонд за
нуждите на населението на с.Кунино и общинските структури за 2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №242
І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2, т. 1 от ЗГ и
чл. 57, ал. 9 и ал. 10 от ЗГ във връзка с Решение № 171 на ОбС- Роман
прието с протокол №24 от 05.03.2009 г, дава право на Кмета на Община
Роман от добитата дървесина в имоти №000304 и №000728 намиращи се в
землището на с.Кунино да предоставя дърва за огрев на населението на
с.Кунино – до 6 /шест/ куб.м. на домакинство с постоянен адрес на
територията на селото при следните условия:
1.Гражданите се удовлетворят след задоволяване нуждите на
общинските училища, детски градини и звената на общинска издръжка.
2.Дърва за огрев могат да получат лица, които отговарят на едно от
следните условия:
а/с доказан процент намалена работоспособност.
б/ самотноживеещите възрастни хора над 65 години
в/ лица не притежаващи залесени територии.
Ако в едно домакинство съжителстват две или повече лица имащи
право да получат дърва за огрев съгласно горните критерии само едното
от тях може да закупи дърва съгласно настоящето решение.
Получаването на дърва за огрев от ОГФ е обвързано с целевите
помощи за отопление на Дирекция „Социално подпомагане”, т.е лица и
семейства получили целеви помощи за отопление за 2009 г. не получават
дърва по настоящето решение.
ІІ. Общинските училища, детски градини и бюджетните звена и
структури, на територията на общината задоволяват нуждите си от дърва
за огрев по предварително одобрени от кмета на общината заявки, при
условията на т. І, без заплащане на тарифни такси на корен, но

възстановяват и извършените от Община Роман разходи за маркиране,
добив и превоз на дървесината.
ІІІ.Населението заплаща такса на корен утвърдена в Наредба №9 на
ОбС-Роман за добитата дървесина ,плюс разходите извършени от Община
Роман за маркиране, добив и превоз на дървесината.
ІV.Възлага на кмета на общината да създаде съответната
организация по изпълнение на дейностите по настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Теменужка Кръстева
3.Тихомир Вълчев
4.Валери Ангелов
5.Стоян Тодоров
6.Иван Димов
7. Маргарита Трифонова
8. Мариана Николова
9.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 2ГЛ. 1. Владимир Стоянов
3.Илина Христова

8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Заявление вх.№7000-31/29.04.2009г. от ЕТ”ДЕНИС-97” гр.Роман за
учредяване право на пристрояване на не жилищна сграда построена на ОПС
върху имот – ЧОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №243
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38,ал. от
ЗОС,чл.181,ал.2 от ЗУТ, чл.37,ал.1 т.3 и чл.51,ал.1 от НРПУРОИ ОбСРоман РЕШИ:
1.Учредява право на пристрояване на сграда със ЗП от 95 кв.м.
собственост на ЕТ”Денис-97” гр. Роман построена по силата на ОПС
върху терен №6 кв.54а -частна общинска собственост по плана на гр.

Роман обособен с ПУП, одобрен със заповед № 2219/06.10.2004г. от 75
кв.м. което представлява разликата между 170 кв.м. по сега действащия
ПУП одобрен със заповед № 417/07.04.2009г. и 95 кв.м.върху които има
учредено право на строеж с договори от 27.03.2003г. и право на
пристрояване с договор от 07.01.2009г. на ЕТ”Денис -97” гр. Роман и
същото е реализирано и застроено констатирано с Удостоверение
№1/16.07.2008г. за степен на завършеност, Протокол обр.14 по
наредба№3/30.07.2003г. и Акт обр.15 за срок от три години.
2.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор с оценител
на имоти за изготвяне на пазарна оценка на правото на пристрояване
върху 75 кв.м. от терен №6 кв.54а по плана на гр. Роман обособен с ПУП,
одобрен със заповед № 417/07.04.2009г.. което представлява разликата
между 170 кв.м. по сега действащия ПУП и 95 кв.м.върху които има
учредено право на строеж с договори от 27.03.20003г. и договор за право
на пристрояване от 07.01.2009г. на ЕТ”Денис -97” гр. Роман реализирано
и застроено и същата да бъде утвърдена от ОбС-Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –11ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”-НЯМА

9Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№219 прието с Протокол №31/25.09.2009г. на
Общински съвет –Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №244

1.Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвената оценка от
лицензиран оценител на имот частна общинска собственост, находящ се в
кв.32 УПИ II пл.№ 231 от 1360 кв.м по кадастралния регулационен план
на с.Караш, община Роман с жилищно предназначение в размер на
4 220.00 лв./Словом: четири хиляди двеста и двадесет лева/която е
пазарната стойност на терена върху който е изградена жилищна сграда.
2.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.2 от ЗОС и
чл.47, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман възлага на кмета на
община Роман да сключи договор за покупко-продажба на имот-ЧОС,
находящ се в кв.32 УПИ II пл.№ 231 от 1360 кв.м по кадастралния
регулационен план на с.Караш, община Роман със собственика на
построената върху него сграда със ЗП от 61 кв.м.
Приложение:
1.Оценка на имота.
2. АОС № 675/15.08.2000 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”-НЯМА

10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№211 прието с Протокол №28/30.07.2009г. на
Общински съвет –Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №245
1.Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвената оценка от
лицензиран оценител на имот частна общинска собственост, находящ се в
кв.24 УПИ XVI пл.№ 53 от 1100 кв.м по кадастралния регулационен план
на с.Караш, община Роман с жилищно предназначение в размер на 3
230.00 лв./Словом: три хиляди двеста и тридесет лева/която е пазарната
стойност на терена върху който е изградена жилищна сграда.
2.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.2 от ЗОС и
чл.47, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман възлага на кмета на
община Роман да сключи договор за покупко-продажба на имот-ЧОС,
находящ се в кв.24 УПИ XVI пл.№ 53 от 1100 кв.м по кадастралния
регулационен план на с.Караш, община Роман със собственика на
построената върху него сграда със РЗП от 128.90 кв.м .
Приложение:
1.Оценка на имота.
2. АОС № 473/15.08.2000 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА

11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Точка 2 от Решение№213 прието с Протокол №28/30.07.2009г. на
Общински съвет –Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №246
1.Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвената оценка от
лицензиран оценител на частта на общината която е 105 кв.м и.ч. от имот,
целия от 600 кв.м находящ се в кв.9 УПИ I по кадастралния регулационен
план на с.Средни рът, община Роман с жилищно предназначение в размер
на 260.00 лв./Словом: двеста и шестдесет лева/която е пазарната
стойност на терена.
2.Възлага на кмета на община Роман да сключи договор за
ликвидиране на съсобственост чрез изплащане на дела на н-ци Вето Илиев
Ветов за 105 кв.м идеална част от имот находящ се в кв.9 УПИ I по
кадастралния регулационен план на с.Средни рът, община Роман на
стойност 260.00 лв./двеста и шестдесет лева/.
Приложение:
1.Оценка на имота.
2. АОС № 1388/13.04.2009 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА

12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Наредба за насърчаване и закрила на деца и ученици с
изявени дарби и творчески заложби в Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №247
ПРИЕМА НАРЕДБА №20 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА РОМАН.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА

13. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Покана за откриване на процедура за конкурентен подбор на проекти
на Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” Приоритетно Ос 4 „Подобряване
на достъпа до образование и обучение” , Основна област на интервенция 4.1
„Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”
схема за безвъзмездна помощ BG051PO001 – 4.1.03 „Интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства в образователната система”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №248

На основание чл.21, ал.1,т.12и ал.2 от ЗМСМА,Общинският съвет на Община
Роман
1.Дава своето съгласие Община Роман –Водеща организация с партньори
НУ”П. Р. Славейков” ,ОДЗ „Зора” и ЦДГ”Вълшебно детство” гр. Роман да
кандидатства пред Министерството на образованието,младежта и науката по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Приоритетна Ос 4
„Подобряване на достъпа до образование и обучение” , Основна област на
интервенция 4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение” схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
с проект: «Заедно учим и творим»
Същият е включен като приоритетен в Общинския план за развитие на Община
Роман 2007-2013 г.

2.Упълномощава Кмета на община Роман да представлява общината където е
необходимо в процеса на разработване и реализиране на проекта.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ.

14.Актуални въпроси.
В 1610 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Ц.Кръстева/

заседанието

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

