ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№41
Днес 23.07.2010г. 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.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов

От
ОбА
–Роман:
инж.Красимир
Петков-Кмет
на
Община
Роман;С.Джамбазка-Секретар на Община Роман;Цв.Ботева – кмет на
с.К.поле;Цв.Йотов - кмет на с.С.бърдо;;Петя Вутова-кмет на с.Радовене;
К.Генов –кмет на с.Струпец; В.Иванова – кмет на с.Хубавене; Л.Въткова –кмет
на с.Д.Бешовица; В.Петков-кмет на с.Курново; Р.Герганова-км.наместник на
с.Караш; И.Данов-км.наместник на с.С.рът.

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Направено бе предложение от инж.Красимир Петков-Кмет на Община
Роман в дневния ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно:Одобряване на ПУП по чл.129, ал.1 от ЗУТ,
учредяване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ и сервитут по чл.64 от
Закона за енергетиката.
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 Общински съвет Роман Божидар Нинов - относно: Приемане на отчета на ОбС-Роман за
периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г.
2.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Отчет за изпълнение на актовете на
общински съвет за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г.
3.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Писмен отчет за получените суми
от командировки за второто тримесечие на 2010г. на Кмета на община
Роман и на Председателя на ОбС-Роман.
4.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Приемане на решение за поемане на
краткосрочен общински дълг за разплащане на обект „Грижи в семейната
среда за достоен и независим живот на самотно живеещи хора и хора с
увреждания в Община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване
на имот – ЧОС.
6.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Решение №293 прието с Протокол
№38/30.04.2010г. на ОбС-Роман.
7.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Утвърждаване на изготвени оценки
на имоти, включени в програмата за продажба.
8.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир
П.Петков- относно: Продажба на земя – ЧОС на
собственика на построена върху нея сграда.
9.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир
П.Петков- относно: Участие на Община Роман в
учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „Местна
инициативна Група /МИГ/ Карлуковски карст” във връзка с прилагането
на Ос 4 „ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР

2007 – 2013г./ на територията на общините Червен бряг,Луковит
Угърчин и Роман и във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка
„Прилагане на стратегиите за местно развитие”Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегиите за местно развитие”от ПРСР/2007-2013г./
10.Предложение от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков- относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценките на
потребностите от социални услуги в Община Роман – месец юли 2010г.
11.Докладна записка от Анелия Венелинова Кръстева – Председател на
НЧ „Искра – 1921” с.Синьо бърдо -относно: Отпускане на допълнителни
финансови средства.
12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Одобряване на ПУП по чл.129, ал.1 от ЗУТ, учредяване
право на прокарване по чл.193 от ЗУТ и сервитут по чл.64 от Закона за
енергетиката.
13.Актуални въпроси.
1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Роман
Божидар Нинов - относно: Приемане на отчета на ОбС-Роман за периода
от 01.01.2010г. до 30.06.2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №319
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, т.11 от Правилника да
организацията и дейността на ОбС-Роман приема отчета на Председателя
на ОбС-Роман за периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г.

„ЗА”-12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна
записка
от
Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Отчет за изпълнение на актовете на
Общински съвет за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №320

На основание чл.21,ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА , приема отчет на Кмета
на Община Роман за изпълнение на актовете на ОбС-Роман за периода от
01.01.2010г. до 30.06.2010г.

„ЗА”-12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков- относно: Писмен отчет за получените суми от командировки
за второто тримесечие на 2010г. на Кмета на община Роман и на
Председателя на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №321
Приема отчета за получените суми от командировки за второто
тримесечие на 2010година на Кмета на Община Роман и Председателя на
ОбС-гр.Роман.

„ЗА”-12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков- относно: Приемане на решение за поемане на краткосрочен
общински дълг за разплащане на обект „Грижи в семейната среда за
достоен и независим живот на самотно живеещи хора и хора с
увреждания в Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №322

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските бюджети, чл.
17 ал. 1 от Закона за общинският дълг приема поемането на краткосрочен общински дълг
за финансиране на проект "Грижа в семейна среда за достоен и независим живот на
самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в Община Роман", като определя:
1. Максимален размер на дълга - 18 000.00 лв.;
2. Валута на дълга - лева;
3. Вид на дълга - краткосрочен кредит - кредитна линия със срок
4. 10.12.2010г.

за

финансиране

на

допустими

разходи

до

възстановяването им по одобрен проект "Грижа в семейна среда за
достоен и независим живот на самотно живеещи възрастни хора и
хора с увреждания в Община Роман";
5. 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.34, ал.1, т. 3 от Закона за
общинските бюджети и непублични приходи в размер на 25000.00 лв.
6. Условия за погасяване на главницата по дълга - еднократно на
падежна дата;
7. Максимален лихвен процент - едномесечен Софибор плюс надбавка
до 6.5%
8. Такса за управление до 1 %
8. Други такси-до 100.00лв.

„ЗА”-12ГЛ.

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

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на имот
– ЧОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №323
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 от ЗОС, чл.30 ал.З от
НРПУРОИ , във връзка с &4 от ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет
гр.Роман
1.Отдава безвъзмездно за ползване и стопанисване имот - ЧОС, а именно:

част от сграда, актувана с АЧОС № 328/15.06.1995 г. вписан на 24.03.2005 г. в Агенцията
по вписвания при Районен съд гр.Мездра, находящ се на гара Струпец, а именно „зала" с
площ от 34.56 кв.м и „помещение" от 7.14 кв.м, с обща площ от 41.70 кв.м ведно с
навеса отпред от 70 кв.м на Народно читалище „Васил Левски - 1923" с
административен адрес: с.Струпец ул."Иван Вазов" № 34, БУЛСАТ 106043760 вписано
в Софийския регистър на народните читалища под № 1474/13.04.2010 г. за
развиване на художествена самодейност и библиотечно дело.
2.Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор за наем по условията на
т.1

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир
П.Петков- относно: Решение №293 прието с Протокол №38/30.04.2010г. на
ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №324
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС ОбСРоман и Решение № 293 прието с протокол № 38/30.04.2010 г. утвърждава
изготвените оценки от лицензиран оценител на вещи – общинска собственост,
както следва:
Вид материал

мярка

№
по
ред
1
2

Врати без каси
Врати с каси

Бр.
Бр.

Начална
Тръжна
Цена
/без
ДДС/
60
80

140
Прозорци с каси
Бр.
30
черчевета
Кв.м
340
лв./т
павета
тон
кг
2.20 лв.
Самородни
шуплести камъни
от варовик
10.00
7
Самородни камъни Кв.м
от варовик
Кв.м
5.90
8
Облицовъчни
камъни
от
пясъчник
13.00
9
Каменни стъпала бр
от пясъчник
6.90
10
Каменни плочи от Кв.м
сив пясъчник
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от
ЗОС възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедури по провеждане на
търгове с явно наддаване за продажба на горецитираните вещи, като приетите
оценки да се считат за начална тръжна цена.
3
4
5
6

„ЗА”-7ГЛ.

1. Владимир Стоянов
2. Теменужка Кръстева
3.Илина Христова
4.Стоян Тодоров
5.Иван Димов
6. Маргарита Трифонова
7. Мариана Николова

“ПРОТИВ”- 3ГЛ. ; 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3.Тихомир Вълчев
“ВЪЗД.СЕ”- 2ГЛ. 1.Хрисимир Радовенски
2.Румен Цалов

7.Докладна записка от Кмета на Община
Роман инж.Красимир
П.Петков- относно: Утвърждаване на изготвени оценки на имоти,
включени в програмата за продажба.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №325
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОС,
решение № 260 прието с протокол №35/29.01.2010 г. на ОбС-Роман, т.2 от Решение №
310 прието с протокол № 39/28.05.2010 г. и т.2 от Решение № 317 прието с протокол №
40/25.06.2010 г. утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имота –
ЧОС, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4

№
на
АОС
1188
720
1369
555

Населено място и
описание на имота
гр.Роман
с.Караш
с.Караш
С.Караш

Местонахождение на
имота
Квартал, парцел , пл. №

Площ на
имота
кв.м.

Бл.3 вх.В ап.17
Кв.25 УПИ V пл.№ 276
Кв.5 УПИ VIII пл.№ 44
Кв.49 УПИ XVIII пл.№ 134

39.33
910
780
1170

Начална
Тръжна
Цена
/без ДДС/
1700.00
3150.00
2700.00
3550.00

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС възлага
на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично
оповестени търгове с явно наддаване за продажба на горецитираните имоти, като
приетата оценка на всеки един от тях, да се счита за начална тръжна цена.

„ЗА”-12ГЛ.

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

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир
П.Петков- относно: Продажба на земя – ЧОС на собственика на
построена върху нея сграда.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №326
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.47, ал.1 и
ал.3 от Наредба № 6 на ОбС-Роман :

1.Общински съвет гр.Роман приема да извърши продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в кв.7 УПИ V с жилищно предназначение с площ
от 700 кв.м по кадастралния регулационен план на с.Средни рът, Община Роман с
жилищно предназначение на Иван Стефчов Иванов и Биляна Стефчова Иванова
собственици на построената върху него двуетажна жилищна сграда с РЗП от 102 кв.м.
съгласно н.а.№ 39 т.I рег.№ 393 д.№ 34/2009 г. на Агенцията по вписвания гр.Мездра.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и
същата да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петковотносно: Участие на Община Роман в учредяване на
юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „Местна инициативна
Група /МИГ/ Карлуковски карст” във връзка с прилагането на Ос 4
„ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2007 –
2013г./ на територията на общините Червен бряг,Луковит Угърчин и
Роман и във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка
„Прилагане на стратегиите за местно развитие”Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегиите за местно развитие”от ПРСР/20072013г./

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №327
На основание Чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Чл.7, ал.2, т.5 от НАРЕДБА № 23 от
18.12.2009Г. на Министерство на земеделието и храните.и свое решение №91 от
Протокол№16/21.08.2008г., предлагам на Общински съвет-Роман да вземе следното
Решение:

1.Одобрява Община Роман да бъде учредител и член, както и да участва в
управлението на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение - Местна
Инициативна Група - Карлуковски карст" (МИГ „Карлуковски карст"). Сдружението
ще бъде регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
Наредба 23 от 18.12.2009г. на Министерство на земеделието и храните и ще
осъществява дейност в обществена полза. Сдружение - Местна Инициативна Група
(МИГ) -„Карлуковски карст" ще съдейства за прилагането на Ос 4 „ЛИДЕР" от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007 - 2013г.) на територията на
общините Червен бряг, Луковит, Угърчин и Роман и ще кандидатства пред
Министерството на земеделието и храните за финансиране по Мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие" и по Мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната
територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегиите за местно развитие"
от ПРСР (2007 - 201Зг.).
2.Определя за представител на Община Роман на Учредителното събрание на
Местна Инициативна Група (МИГ) „Карлуковски карст", както и във върховния орган
на Сдружението (Общото събрание) инж.Красимир Петков, заемащ длъжността Кмет
на Община Роман
3.Възлага на представителя на Община Роман да подпише Учредителния
протокол
и Устава на Сдружение - Местна Инициативна Група (МИГ) - „Карлуковски
карст", както и всички останали необходими документи.
4.Община Роман се ангажира да оказва съдействие и да участва чрез своя
представител и чрез други лица в дейността и ръководството на Сдружение Местна Инициативна Група (МИГ) „Карлуковски карст" и в подготовката на
Заявлението за одобрение на Сдружение - Местна Инициативна Група (МИГ)
„Карлуковски карст" за финансиране по Ос 4 „ЛИДЕР" , съгласно Наредба № 23
от 18.12.2009г. на Министерството на земеделието и храните и последвалите
изменения.
5.Приема за сведение учредителните документи на Сдружение – Местна
Инициативна Група (МИГ)- Карлуковски карст”, неразделна част от настоящето
решение.

„ЗА”-12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Предложение от Кмета
на
Община
Роман
инж.Красимир
П.Петков- относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценките на
потребностите от социални услуги в Община Роман – месец юли 2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №328

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36а,
ал.3 от ППЗСП ОбС-Роман приема Анализа на ситуацията и оценка на
потребностите от социалните услуги в Община Роман – месец юли 2010г.

„ЗА”-12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

11.Докладна записка от Анелия Венелинова Кръстева – Председател на
НЧ „Искра – 1921” с.Синьо бърдо -относно: Отпускане на
допълнителни финансови средства.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №329
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1,
т.3 от ЗОБ – ОбС-Роман реши:
Дофинансира бюджета на НЧ”Искра-1921” с.Синьо бъдо, дейности 738
„Читалища” със сумата от 1000 /хиляда/ лева, като прехвърля бюджетни
кредити от фонд „Резервен” Местни дейности на Общинския бюджет за
2010г.
Средствата са за целево предназначение – разходи за участие в Х-ти
национален събор в Копривщица за изворен фолклор към Читалището.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

12.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Одобряване на ПУП по чл.129, ал.1 от ЗУТ, учредяване
право на прокарване по чл.193 от ЗУТ и сервитут по чл.64 от Закона за
енергетиката.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №330

На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал.1 от
ЗУТ ОбС Роман РЕШИ:
1.

Одобрява

така изработения подробен устройствен план/ПУП/ -

парцеларен план за следните имоти, находящи се в землището на с.
Радовене:000003,000314 и 000318 и следните поземлени имоти находящи се
в землището на с. Кунино:
044003,044004,044005,044011,044012,044013,044014,000675,000677,00124
,131001,131002,131003,131004,131005,131006,131007,131008,000515,000716,0
60042,060049,060050,060051,060052,000452,060001,060016,060017,060039,06
0040,060041,060053,060055,060061,062040,000256,000455,000788,062031,000
206,044010,060038,000503,062001,062022 за изграждане на ВЕЦ”Кунино”
2.

На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 193, ал. 3

и 4 от ЗУТ и чл. 64 ,ал.1 и 2 от Закона за енергетиката учредява право
на прокарване на техническата инфраструктура и сервитут на въздушни
електропроводни отклонения за временно електрозахранване на три
временни площадки на обект МВЕЦ”Кунино” както следва:
2.1 Учредява право

на прокарване на техническата инфраструктура

въздушен ел. провод ВЛ 20 kV за реализацията на обект”ЯЗ - временно
ел. захранване –за нуждите на строителството на МВЕЦ „Кунино” през
имот № №000084 в землището на с. Радовене с НТП –полски път от 3,20 л.м.
и сервитут 0,024 дка. на Кунино Енерджи” АД
2.2 Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура
въздушен ел. провод ВЛ 20 kV за

реализацията

на

обект

”СГРАДОЦЕНТРАЛА”- временно ел. захранване –за нуждите на
строителството на МВЕЦ „Кунино” през имоти № №000515 в землището
на с. Кунино с НТП –полски път от 8,93 л.м. и сервитут 0,067 дка и имот
№000722 в землището на с. Кунино с НТП –полски път от 7,33 л.м. и
сервитут 0,055 дка на Кунино Енерджи” АД
2.3 Учредява право

на прокарване на техническата инфраструктура

въздушен ел. провод ВЛ 20 kV за реализацията на обект”БЕТОНОВ

ВЪЗЕЛ”- временно ел. захранване –за нуждите на строителството на
МВЕЦ „Кунино”през имот № №063003 в землището на с. Кунино с НТП –
полски път от 5,73 л.м. и сервитут 0,043 дка и имот № 000467 в землището
на с. Кунино с НТП –пасище,мера, категория на земята –ІV от 22,27 л.м. и
сервитут 0,167 дка . на Кунино Енерджи” АД
3.Възлага на Кмета на община Роман да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с горното учредяване на сервитута и
правото на прокарване по настоящето решение, включително и възлагане на
пазарна оценка и издаване на Заповед за учредяване на възмездно право
на прокарване на въздушния ел. провод по чл.193,ал.3 и 4 от ЗУТ.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

13.Актуални въпроси.

В 1515 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

