ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№42
Днес 20.08.2010г. 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. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов

От ОбА –Роман: инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман;С.ДжамбазкаСекретар на Община Роман;Н.Върбанова-Гл.юрисконсул на Общена Роман;Хр.ТомовДиректор на Дирекция”АПИТО и ФСД”;Цв.Ботева – кмет на с.К.поле;Цв.Йотов кмет на с.С.бърдо;И.Георгиев-кмет на с.Кунино;Петя Вутова-кмет на с.Радовене;
К.Генов –кмет на с.Струпец; В.Иванова – кмет на с.Хубавене;Р.Гергановакм.наместник на с.Караш; И.Данов-км.наместник на с.С.рът;Красимир Кръстев –
управител на „Романа втотранспорт”ЕООД;Капка Нецова Директор на Дирекция
„Социално подпомагане”.

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 Тихомир Вълчев – Председател на
Постоянната Комисия по устройство на територията на общината,
благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и
използване на природните ресурси към ОбС-Роман да отпадне от дневния ред
т.7. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Изработен проект за ПУП за инфраструктурен проект и да влезе
влезе в дневния ред под т.7. Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Постъпило писмо от Председателя на ОбС
гр.Роман с наш №0800-98 от 19.08.2010 г. с което ни е изпратена молба от
Роланд Майер – управител на Алвас и Рома ООД, гр.Враца, ул. „Искър” 3А6 и
протокол № 16 от заседанието на постоянната Комисия по устройство на
територията на общината, благоустрояване и комунални дейности,
опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС –
Роман.
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 Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Информация по отчета на бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2010година и Отчет за изпълнението на капиталовите
разходи за първото полугодие за 2010год. на Община Роман.
2.:Отчет за финансовите резултати от дейността на
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2010година.

„Роман

3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на актуализиран бюджет на Община Роман за 2010г. и
Предложение за компенсирани промени на капиталовите разходи за 2010г. на
Община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на
територията на Община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Намаляване на капацитета на институцията и откриване социални
услуги-резидентен тип на територията на ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.

6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Откриване Център за обществена подкрепа като социална услуга,
предоставена в общността-делегирана от държавата дейност.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Постъпило писмо от Председателя на ОбС гр.Роман с наш №080098 от 19.08.2010 г. с което ни е изпратена молба от Роланд Майер –
управител на Алвас и Рома ООД, гр.Враца, ул. „Искър” 3А6 и протокол № 16
от заседанието на постоянната Комисия по устройство на територията на
общината, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната
среда и използване на природните ресурси към ОбС –Роман.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно- Отдаване под наем на части от имот – ПОС.
9.Заповед №311/05.08.2010г. на Областен Управител -относно: Връщане за ново
обсъждане на Решение №323 от Протокол №41 от проведено заседание на
ОбС-Роман на 23.07.2010г.
10.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Информация по отчета на бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2010година и Отчет за изпълнението на капиталовите
разходи за първото полугодие за 2010год. на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
ОбС-Роман НЕ ПРИЕМА информация по отчета на бюджета на общината за
първото шестмесечие на 2010година и Отчет за изпълнението на капиталовите
разходи за първото полугодие за 2010год. на Община Роман за сведение.

„ЗА” – 4ГЛ.

1. Владимир Стоянов
2.Стоян Тодоров
3. Маргарита Трифонова
4. Мариана Николова

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 8ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Хрисимир Радовенски
8.Румен Цалов
2.:Отчет за финансовите резултати от дейността на
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2010година.

„Роман

Общинският съветник Мариана Николова си направи отвод поради
конфликт на интереси.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №331
Приема Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2010година.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на актуализиран бюджет на Община Роман за 2010г. и
Предложение за компенсирани промени на капиталовите разходи за 2010г. на
Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №332
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7 от Закона за
общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. и Наредба №10 за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във връзка.с ал.З,
§18 от ПЗР на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. Общински-съвет Роман:

1. Приема актуализираният бюджет на Община Роман за 2010 г. по
пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва:
1.1. По приходите в размер на 4 959 022 лв., съгласно Приложение №
1 и 2;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
3249 218 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейността в
размер на 2,764 588 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейност в размер на 0 лв.;
1.1.1.3. Целеви трансфер от ЦБ в размер 59 852 лв.
1.1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства - 84 883 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 1 709 804 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 130 500 лв.;
1.1.2.2. данъчни приходи в размер на 420 600 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 411 500 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване - 42 700
лв.
1.1.2.6." Целева субсидия за капиталови разходи в общ размер на
191 600 в т.ч.:
1.1.2.6.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински
пътища - 137 900 лв.
1.1.2.6.2. Капиталови разходи СЕБРА - 53 700 лв.
1.1.2.7. Трансфери от министерства и ведомства - 548 515 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2009 година в размер на 63 155 лв.
1.1.2.9. Погасяване заем ПУДООС: - 31 260 лв.
1.1.2.10. Погашение на краткосрочни заеми на банки в страната: 67506 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 959 022 лв., разпределени по
функции и дейности съгласно Приложения №3, 4 и 5;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 249 218 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 633 350 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв; за неотложни и непредвидени разходи в размер на
6000 лв.
•
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 76 454 лв. ,
1.3 Приема актуализирания обобщен размер на приходите и
разходите на извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман
за 2010 г., съгласно Приложение № 7, 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 актуализирано разпределение на
средствата от целевата
субсидия за финансиране на капиталови разходи и собствени средства за
финансиране чрез §40-00 „Постъпления от продажба на общински не
финансови активи" по обекти за 2010 г., съгласно Приложение №6.

„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. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №333
Приема средствата в бюджета на общината за 2010г. по дейност
„Спорт за всички „ да бъдат разпределени както следва:
за тенис-10000лв;за лека атлетика-8000лв; за футбол-5000лв;
резерв-4000лв.
Субсидията да се преведе по съответните банкови сметки на
клубовете.
„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. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на
територията на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №334
Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията
на Община Роман.

„ЗА” – 12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Намаляване на капацитета на институцията и откриване социални
услуги-резидентен тип на територията на ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №335
1.На основание чл.36в, ал.3, т.1 от ППЗСП променя капацитета на ДДЛРГ "Н.Й.Вапцаров"
считано от 01.01.2011г. със следните параметри:
•

Капацитет на ДДЛРГ-70 места

•

численост на персонала -35 работни места

•

делегиран от държавата стандарт за издръжка на 1 място за година -6106 лв.

•

дата на промяна на капацитета - 01.01.2011

2. На основание чл.36в, ал.2, т.7, буква „б" във връзка с чл.36в, ал.З, т.1 от ППЗСП открива
„Преходно жилище"-социална услуга резидентен тип в ДДЛРГ"Н.Й.Вапцаров" като
делегирана от държавата социална дейност със следните параметри:

капацитет на „Преходното жилище" -8 места
•

численост на персонала-4 работни места,ръководител- 1 бр.

•

делегиран от държавата стандарт за издръжка на 1 място за година-5896 лв.

•

дата на откриване на Преходното жилище -01.01.2011 г.

3. . На основание чл.36в,ал.2, т.7, буква „б" във връзка с чл.36в,ал.З, т.1 от ППЗСП
открива „Център за настаняване от семеен тип"-социална услуга резидентен тип -2
броя в ДДЛРГ "Н.Й.Вапцаров" като делегирана от държавата социална дейност със следните
параметри:
3.1 Център за настаняване от семеен тип
•

капацитет -10 места

•

численост на персонала-8 работни места,ръководител- 1 бр.

•

делегиран от държавата стандарт за издръжка на 1 място за година-7255 лв.

•

дата на откриване на Преходното жилище -01.01.2011 г.

3.2 Център за настаняване от семеен тип
•

капацитет -12 места

•

численост на персонала-9 работни места,ръководител- 1 бр.

•

делегиран от държавата стандарт за издръжка на 1 място за година-7255 лв.
дата на откриване на Преходното жилище -01.01.2011 г

Числеността на персонала,както и принципът за ръководство на социалната услуга, са
определени съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД-01475/23.06.20Юг. на Министъра на труда и социалната политика .

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

6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Откриване Център за обществена подкрепа като социална услуга,
предоставена в общността-делегирана от държавата дейност.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №336
На основание чл.36в, ал.З, т.10 във връзка чл.36в, ал.3, т.1 от ППЗСП открива „Център за
обществена подкрепа" като социална услуга в общността като делегирана от държавата
дейност със следните параметри:
•

капацитет -20 места

•

численост на персонала-4 работни места,ръководител-1 бр.

•

делегиран от държавата стандарт за издръжка на 1 място за година-2594 лв.

•

дата на откриване на ЦОП -01.01.2011г.

Числеността на персонала,както и принципът за ръководство на социалната услуга, са
определени съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността, утвърдена, със Заповед №РД-01 475/23.06.2010г. на Министъра на труда и социалната политика .

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

7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Постъпило писмо от Председателя на ОбС гр.Роман с наш №0800-98
от 19.08.2010 г. с което ни е изпратена молба от Роланд Майер – управител на
Алвас и Рома ООД, гр.Враца, ул. „Искър” 3А6 и протокол № 16 от заседанието
на постоянната Комисия по устройство на територията на общината,
благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и
използване на природните ресурси към ОбС –Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №337
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл.25, ал.1, чл.25, ал.4 и ал.5 вр.с ал.3,т.1 и т.2
от ЗСПЗЗ, и във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и изразено съгласие на
проведено общо събрание на населението на с.Камено поле по реда на глава ІV от
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, Общински съвет – Роман:
1.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски
имот №000629, представляващ пасище – мера, с площ от 71.386 дка, в имот за
изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ или
инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по
Закона за насърчаване на инвестициите.Предварителното съгласие важи за срок от 3
години считано от датата на влизане в сила на решението.
2.Преобразува имот №000629, представляващ пасище-мера, с площ 71.386
декара, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
3.Дава съгласие за изработване на Подробни устройствени планове за
инженерно – техническата инфраструктура – изграждане на фотоволтажни
инсталации върху имот с №000629 с площ от 71.386 дка. в землището на с.Камено
поле, Община Роман.
Изработването на ПУП да се финансира от Алвас и Рома ООД с управител
Роланд Майер.
4.Дава съгласие да се учреди право на строеж върху имот №000629 с площ от
71.386 дка. в землището на с.Камено поле, Община Роман за изграждане на
фотоволтажна инсталация.
5.Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с независим,
лицензиран оценител за изготвяне на пазарна оценка на правото на строеж за
гореописаният имот, която да се внесе на ОбС гр.Роман за утвърждаване.

„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. 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.Петковотносно- Отдаване под наем на части от имот – ПОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №338
1.На основание чл.21,ал.1 т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 14,ал.7
Закона за общинската собственост, чл.20,ал.1 и ал.З от НРПУРОИ на ОбС –
Роман дава съгласие Части от имоти - публична общинска собственост,
представляващи
1.1.„Кафе сладкарница" от 56,70кв.м. находяща се в сградата на СОУ”Васил
Левски" гр. Роман при начална тръжна цена в размер на 84,77лв.без ДДС.
1.2.Помещение от 20кв.м. находящо се в сградата на НУ”П.Р. Славейков"
гр. Роман при начална тръжна цена в размер на 34,50 лева без ДДС, да бъдат
отдадени под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване.
2. На основание чл.21,ал.1 т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 14,ал.7
Закона за общинската собственост, чл.20,ал.2 от НРПУРОИ на ОбС - Роман
възлага на Кмета на община Роман да проведе процедура по провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираните имоти.

„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. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Пламен Младенов напусна залата.
9.Заповед №311/05.08.2010г. на Областен Управител -относно: Връщане за ново
обсъждане на Решение №323 от Протокол №41 от проведено заседание на
ОбС-Роман на 23.07.2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №339
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.5 от ЗОС, във връзка чл.68, т.1
от НРПУРОИ и § 4 от ПЗР на Закона за Народните Читалища Общински съвет
Роман реши:
Учредява безвъзмездно право на ползване на имот ЧОС , а именно: част от
сграда актувана с АЧОС №328 / 15.06.1995г. вписан на 24.03.2005г. в Агенция по
вписвания в Районен съд гр.Мездра, находящ се на гара Струпец представляващ ”
Зала „с площ от 34.56 кв.м. и ”помещение” ат 7,14 кв.м. с обща площ от 41.70 кв.м.
в едно с навес от пред от 70 кв.м. на Народно Читалище „В.Левски-1923” с
административен адрес: с.Струпец, ул.”Иван Вазов” №34, БУЛСТАТ 106043760
вписано в Софийския регистър на народните читалища под №1474/13.04.2010г. за
развитие на художествена самодейност и библиотечно дело.

„ЗА” – 11ГЛ.

1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8. Маргарита Трифонова

9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Актуални въпроси.

В 1600 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

