ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№35
Днес 29.01.2010г. се проведе заседание на Общинския
съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.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;Хр.Томов-Директор на Дирекция”АПИТО и ФСД”;Цв.Ботева-кмет на с.Камено
поле;Цв.Йотов-кмет на с.С.Бърдо;Ив.Георгиев-кмет на с.Кунино;Петя Вутова-кмет
на
с.Радовене;
К.Генов-Кмет
на
с.Струпец;
В.Иванова
–кмет
на
с.Хубавене;В.Петков-кмет на с.Курново;Радка Герганова –км.наместник на с.Караш;
К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци; И.Данов-км.наместник на с.С.рът и
М.равнище.
Присъстваха:Медии и граждани.
В 1005ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Направено бе предложение от Божидар Нинов-Председател на ОбС-Роман,
да влезе в дневния ред под т.1 –Обсъждането на Протокола и материалите по
организирана подписка проведена по реда на чл.49 от ЗПУГДВИМС.
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

Направено бе предложение от Мариана Николова-Председател на
Постоянната Комисия по
финанси, бюджет,общинска собственост и
европейска интеграция към ОбС-Роман, да влезе в дневния ред под т.16
Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отдаван под наем на част от имат – ПОС.
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.Предложение от Божидар Нинов – Председател на ОбС-Роман
относно:Обсъждане на Протокола и материалите по организирана подписка
проведена но реда на чл.49 от ЗПУГДВИМС.
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2009г. на Кмета на Община Роман и на Председателя на ОбСРоман.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:
Отчет за изпълнение на програмата за ограничаването на
структурния дефицит на Община роман за 2009г.
4.Отчет
от Кмета на Община Роман инж. Красимир П. Петков относно: Решение №238 прието с Протокол №33/04.12.2009г. на ОбС-Роман за
поемане
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”.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на Бюджета
и ИБСФ на Община Роман за 2009г.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост
по чл.8, ал.8 от ЗОС.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2010г.
8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Изменение на Наредба №13 за определяне размера на местните
данъци.
9.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Промяна в общинската училищна мрежа.
10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Намаляване капацитета на „Дневен център за деца с увреждания
към ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” в гр.Роман,считано от 01.01.2010г.
11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Намаляване капацитета на специализираната институция ДДЛРГ
„Н.Й.Вапцаров” в гр.Роман.
12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на общинска програма за развитие на читалищната
дейност през 2010 година в община Роман.
13.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Предложение за разпределение на капиталовите разходи на
Община Роман за 2010г.
14.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Приемане на бюджета на Община Роман за 2010г.
15.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Наемане на помещение частна собственост.
16.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Отдаван под наем на част от имот – ПОС.
17.Актуални въпроси.

1.Предложение от Божидар Нинов – Председател на ОбС-Роман
относно:Обсъждане на Протокола и материалите по организирана подписка
проведена но реда на чл.49 от ЗПУГДВИМС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №255
Съгласно чл.52, ал.2 от ЗПУГДВИМС приема направеното предложение , а
именно „Мястото на православния храм „Св.Петка” в гр.Роман да бъде на терен
срещу НУ , на улица „П.Р.Славейков”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2009г. на Кмета на Община Роман и на Председателя на ОбСРоман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №256
Приема отчета за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2009година на Кмета на Община Роман и Председателя на
ОбС-гр.Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11ГЛ.; 1.Пламен Младенов
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”- 1ГЛ. 1.Божидар Нинов

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:
Отчет за изпълнение на програмата за ограничаването на
структурния дефицит на Община роман за 2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №257
На основание чл.44, ал.1, т.1, т.5 и т.8 от ЗМСМА и чл.10, ал.3 от Наредбата
за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен
дефицит през 2009г.,приема за отчета за изпълнение на програмата за ограничаване
на структурния дефицит за 2009г.за информацията

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Отчет
от Кмета на Община Роман инж. Красимир П. Петков относно: Решение №238 прието с Протокол №33/04.12.2009г. на ОбС-Роман за
поемане
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”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №258

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг ОбС-Роман приема отчета
за поет краткосрочен общински дълг вид-краткосрочен кредит със срок 6/шест/
финансиране на проект „Подобряване на образователната среда за деца и
младежи от ромски произход чрез рехабилитация на СОУ”Васил
Левски”,Договор за безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР.Схема за
представяне на безвъзмездна финансова помощ:”Подобряване на състоянието и
интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален
фокус върху ромите”с реф.№BG2005/017-353.01.03. съгласно сключен договор с
банка ДСК ЕАД.
1.Максимален размер на дълга – 185 000,00лв.;
2.Валута на дълга – лева;
3.Отпуснат размер на дълга – 145 000лв.;
4.Дата на усвояване на дълга - 23.12.2009г.;
5.Размер на погасяване на дълга – 145 000лв.;
6.Еднократно погасяване на краен падеж – 18.06.2010г.;
7.Вноска па лихва – на 25 число на месеца;
8.такса за управление – 0,75% годишна.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на Бюджета
и ИБСФ на Община Роман за 2009г.

ОбС-Роман НЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА 2009Г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4ГЛ.; 1.Стоян Тодоров
2.Иван Димов
3. Маргарита Трифонова
4. Мариана Николова
“ПРОТИВ”- 2ГЛ; 1.Пламен Младенов
2.Румен Цалов
“ВЪЗД.СЕ”- 6ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов

6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост
по чл.8, ал.8 от ЗОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №259
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА,Приема стратегия за управление на
Общинската собственост.
Приложение №1-Стратегия

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №260
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Приема годишна програма за
управление и разпореждане с имоти Общинска собственост през 2010г. както
следва:
1.Приложение №1 програма по чл.8,ал.9 от ЗОС за продажба на имотите
общинска собственост по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост.
2.Приложение №2 програма по чл.8,ал.9 от ЗОС за Учредяване Право на
Строеж по реда на чл.37 от Закона за общинската собственост.
3.Приложение №3 програма за отдаване под наем имоти общинска
собственост по реда на чл.11 от Закона за общинската собственост.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Изменение на Наредба №13 за определяне размера на местните
данъци.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №261
Но основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ
ОбС – Роман приема следните изменения в Наредба № 13 за определяне
размера на местните данъци, а именно:
Чл.7, ал.3 от Наредбата се изменя така : «Не се облагат с данък
недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв.включително».
ал.4 се отменя.
В чл.17,ал.1 се изменя така: Данъчната оценка на недвижимите
имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и
данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ./в сила от 01.01.2011г./
§1 се изменя така: Общинският съвет определя размерите на данъка
върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010 г. до
31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за
2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.
§2 се изменя така: До определяне на размерите по §. 1 данъкът при
придобиване на имущества по чл. 44 от ЗМДТ се определя въз основа на
размерите, действащи към 31 декември 2009 г.
§3.се изменя така: За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1
се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на
данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.
§4 се изменя така: За притежаваните нежилищни имоти и за
нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на
ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 от ЗМДТ в срок до 30
юни 2010 г.
§5 се изменя така: Изпълнението и контрола по изпълнението на
тази наредба се осъществява от Кмета на Общината и/или от определени от него
лица.
§6 се изменя така: Тази наредба се приема и променя на основание
чл.1, ал.2 от ЗМДТ.
§ 7 се отменя

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Промяна в общинската училищна мрежа.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №262
На основание чл.10, ал.6 от ЗНП и чл.12,ал.6 от ППЗНП –ОбС-Роман предлага
да бъде закрито ,считано от 01.07.2010г. Основно Училище „Васил Левски”
с.Кунино,общ.Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Намаляване капацитета на „Дневен център за деца с увреждания
към ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” в гр.Роман,считано от 01.01.2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №263
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.18,ал.1,т.2 и чл.19 от
ЗСП, чл.36а, ал.2,т.1 от ППЗСП,намалява капацитета на „Дневен център за деца с
увреждания съм ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров”” – гр.Роман, съобразно утвърдената
методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции
и социалните услуги в общността,считано от 01.01.2010г., както следва:
1.Капацитет на Дневния център – 20 деца;
2.Численост на персонала – 8 работни места, в т.ч.:

 1-Социален работник;
 1-Медицинска сестра;
 2-Педагози възпитатели;
 0,5- социален педагог;
 1-Рехабилитатор;
 0,5-Психолог;
 1-Логопед;
 1-Санитар.
3.Делегиран от държавата стандарт за издръжката на едно място за година –
5244,00лв.;
4.Дата на промяна на капацитета – 01.01.2010г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Намаляване капацитета на специализираната институция ДДЛРГ
„Н.Й.Вапцаров” в гр.Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №264
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.18,ал.1,т.2 и чл.19 от
ЗСП, чл.36, ал.3,т.1а/ и ал.7,чл.36а, ал.2,т.1от ППЗСП,намалява капацитета на
ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Роман, считано от 01.04.2010г. със следните
параметри:

1.Капацитет на ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров”- 100деца;
2.Численост на персонала – 50 работни места;
3.Делегиран от държавата стандарт за издръжка на едно място за година –
6106,00лв./с актуализиране според промяна в нормативните документи/;
4.Дата на промяна н капацитета – 01.04.2010г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на общинска програма за развитие на читалищната
дейност през 2010 година в община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №265
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Приема общинска програма за развитието на
читалищната дейност през 2010г. в Община Роман.
Приложение: 1.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.;
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

13.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Предложение за разпределение на капиталовите разходи на
Община Роман за 2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №266

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от ЗОБ и чл.12, ал.1 от ЗДБ на
РБ за 2010г. приема предложението за разпределение на капиталовите разходи на
Община Роман за 2010г. съгласно приложение №6.

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”- 1ГЛ. 1.Пламен Младенов

14.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Приемане на бюджета на Община Роман за 2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №267
1. Приема бюджета на Община Роман за 2010 г. по пълна бюджетна
класификация по приходите и разходите, както следва:
1.1. По
приходите
в размер на 4 535 000 лв., съгласно
Приложение № 1;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер
на: 3 193 010 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейностти в
размер на 2 853 115 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности в размер на 0 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 година в размер на 339 895 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 341 990 лв., в
т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 130 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 462 495 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 447 300 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване – 44 400
лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в общ размер на
225 400 лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински
пътища – 162 200 лв.
1.1.2.5.2. Капиталови разходи СЕБРА – 63 200 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 година в размер на 63 155 лв.
1.1.2.7. Погасяване заем ПУДООС: - 31 260 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 535 000 лв., разпределени по
функции и дейности съгласно Приложение №2 и Приложение №3;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 193 010 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 296 111 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на
10 000 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи –
45 879 лв.
1.3 Приема обобщения размер на приходите и разходите на
извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2010 г.,
съгласно Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2010 г. – 2129 лв.
1.3.2. По прихода – 6 лв.
1.3.3. По разхода – 0 лв.
1.3.4 Салдо към 31.12.2010 г. – 2135 лв.

2. Приема разпределение на преходния остатък от 2009 г. по
бюджета на общината за 2010 г., съгласно Приложение № 5;
2.1.Приема размер на просрочени задължения от минали
години,които ще бъдат разплатено от бюджет 2010г.- 31 745лв. и размер
на просрочените вземания, ,които ще бъдат събрани през 2010г. –
20 816лв.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №268
3. Приема разпределение на средствата от целевата субсидия за
капиталови разходи по обекти за 2010 г., съгласно Приложение № 6;

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”- 1ГЛ. 1.Пламен Младенов

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №269

4. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат
система на делегирани бюджети и местните дейности, съгласно
Приложение № 7 и Размера на индивидуалните основни месечни
заплати на кметовете и кметските наместници съгласно Приложение №
7А;
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на
транспортни разходи, съгласно Приложения № 8 и Приложения № 9;
5.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до
70%, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им
/фактури, билети и абонаментни карти/ - на персонала от ОбА –
гр.Роман, имащи право на такива разходи,съгласно Приложение №8;
5.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до
85%, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им
/фактури, билети и абонаментни карти/ - на пътуващи учители,
финансирани от общинския бюджет за 2010 год., имащи право на
такива разходи,съгласно Приложение №9,

6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства
по общинския бюджет за 2010 г. по пълна бюджетна класификация, по
тримесечия.
7. Приема следните лимити за разходи:
1. СБКО- до 3% върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета – 6000 лв.
3.За подпомагане разходите за погребения в размер на лицата,
които са:самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни,
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане срещу представени документи за
доказване на събитието в размер до една МРЗ.

8. За държавна дейност “Общинска администрация”, приема повисока численост на персонала над утвърдената с 5.50 щатни бройки.
Средствата за работна заплата и осигурителни плащания да се осигурят,
като дофинансиране от собствени приходи.
9.Приема разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца
на 2010 г. – за всички дейности, групи и функции – държавни и местни
дейности по бюджета на общината за 2010 г.
10. Възлага на Кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово
управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с
размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства и в
съответствие с волята на дарителя;
10.4. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
11. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от
приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от
Общински съвет бюджет.
12. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2010
година, както следва: заплати и други възнаграждения и плащания на
персонала,
осигурителни
плащания,
обезщетения,
стипендии,
медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление,
осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни
разходи, разходи за квалификация и преквалификация на персонала,
пътни разходи за персонала, командировки, разходи по програми и
споразумения, текущ ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел, капиталови разходи, както и
издръжката на социалните, здравните и образователните заведения,
финансирани чрез общинския бюджет.
13. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя
следните правомощия на кмета на общината:
13.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните
видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,
без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за
делегираните от държавата дейности;
13.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи
в една дейност или от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните
дейности;
13.3. След 30.06.2010 г. по реда на §30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г.
да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в
съответната делегирана дейност.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Направено бе предложение от Общинският съветник Владимир
Стоянов т.13.4 Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по
т.1.2.2.1. да отпадне.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №270
Не се приема да се предоставят правомощия на Кмета на Община
Роман по т.13.4. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по
т.1.2.2.1.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Направено бе предложение от Председателя ня ОбС –Божидар Нинов
от Приложение №9 към т.5 -длъжностите “Гл.счетоводител и Касиер”в
ДДЛРГ-Роман да отпадне.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №271

Длъжностите “Гл.счетоводител и Касиер”в ДДЛРГ-Роман
да
отпадне от приложение №9, т.5 за изплащане на транспортни
разходи.

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

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 2ГЛ. 1. Маргарита Трифонова
2. Мариана Николова

15.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Наемане на помещение частна собственост.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №272
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните
Общинският съвет гр.Роман упълномощава Кмета на Община Роман
да сключи договор за наем с Тодор Лазаров Тодоров от гр.Роман за
ползване на помещение /без оборудване/ от 21` кв.м, находящо се в
кв.30 УПИ XX пл.№ 705 по плана на гр.Роман с административен
адрес:гр.Роман, бул.”Христо Ботев” № 31 което ще се ползва за
„Детска педагогическа стая” при РУ на МВР гр.Роман.
Наемната цена за ползване на имота се определя на 35.00 лв./тридесет
и пет лева/ за срок до 5 години.
Приложение:
1.Копие от молба с вх.№ 9400-6/06.01.2010 г.
2.Копие от скица на имота.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

16.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Отдаван под наем на част от имот – ПОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №273
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 и
ал.8 от ЗОС, чл. 20, ал.1 и ал.2 и чл.75 от НРПУРОИ на ОбС-Роман,
Общинският съвет гр.Роман, възлага на Кмета на Община Роман да
проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот
– Публична общинска собственост актуван с АОС № 367/08.12.1999 г., а
именно:
помещение на първия етаж в сградата на община Роман с
полезна площ от 20.58 кв. м., при следните условия:
1.Начална месечна наемна цена: 35.50 лв./тридесет и пет лева и
петдесет стотинки/ без включено ДДС.
2.Депозит за участие в конкурс в размер на 10 % от НМНЦ.
3.Срок на наемане – 5 години.
4.Предназначение: Базова станция на кабелна телевизия.
5.Критерии за оценка на предложенията:
 Максимална оценка за предложения включващи евентуални
обезпечения, а именно: абонамент на учреждения на общинска
и бюджетна издръжка за сметка на месечната наемна цена.
 За срока на отдаване да обслужва и оказва техническа помощ.
 Право на безплатно ефирно време в исканото от тях време.
В конкурса могат да участват еднолични търговци и търговски
дружества с лиценз за осъществяване на такава дейност без задължения
към общината и към Националната „Агенция на приходите”.
Приложение:
1.Заявление вх.№ 700-2/18.01.2010 г.
2.Копие от договор за наем от 15.02.2005.
3.Копие от АОС № 367/08.12.1999 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Направено бе предложение от Председател на ОбС Божидар Нинов от
т.5 от дневния ред да се прегласуват т.2 и т.3 от Докладна записка от
Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно: Приемане на
годишния отчет за касовото изпълнение на Бюджета и ИБСФ на Община
Роман за 2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №274

т.2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните средства и
фондове по план-сметката на община Роман за 2009година, както следва:
-по прихода: уточнен годишен план- 2130лева; отчет-2129 лева.
-по разхода: уточнен годишен план -0 лева, отчет – 0 лева.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №275
т.3. Приема за информация отчета по бюджета за извънбюджетните
сметки и фондове по програми от ЕС на община Роман за 2009г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12ГЛ.; 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

17.Актуални въпроси.

В 1230 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Ц.Кръстева/

заседанието

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

