ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№45
Днес 26.11.2010г. 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.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов

От ОбА –Роман:инж.Кр.Петков-кмет на община Роман;В.Маринов-зам.кмет на
община Роман;С.Джамбазка-Секретар на Община Роман;Н.Върбанова-Гл.юрисконсул
на Общена Роман;Хр.Томов-Директор 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 Вутовакмет 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.Гергановакм.наместник на с.Караш;К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци;И.Дановкм.наместник на с.С.рът;катя Маринова-Директор на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
с.К.поле.

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1435ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 12 общински съветници.

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 - Докладна
записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Решение
от заседание на Общинската експертна комисия за спорта.
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

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.5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Заявление с вх.№2600-359/10.11.2010г. и заявление вх.№ 2600358/10.11.2010г. от ВЕЦ „Долна Бешовица”ЕООД” и „Искър”-ЕООД
представлявано от Юлиян Василев Янкулов, за вземане на решение по
компетентност.
С 11 гласа “ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

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 влезе в дневния ред –Докладна записка от Кмета
на община Роман инж.Красимир П. Петков-относно: Съгласуване на ПУП –
Парцелиран план,елемент на техническа инфраструктура за подземна кабелна
линия 20/35 kV и трасе за 3 броя подземни кабелни линии ВН – 110 КV ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „Веслец” в землището на
с.Камено поле, общ.Роман към подстанция и даване предварително съгласие за
учредяване на ограничени вещни права и сервитути във връзка с изграждането
на същата.
С 7 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:Разрешение за ползване на временен вътрешен безлихвен заем
прехвърляне на средства от бюджетната сметка на община Роман в
извънбюджетната сметка за разплащане по схема”Училищен плод”.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Докладна записка Вх.№6700-137/26.10.2010г. на Директора на ОУ”Св.св.Кирил и
Методий” с.Камено поле – за допълнително завишаване на бюджетните
кредити по бюджета на учебното заведение за 2010 година.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Кандидатстване на община Роман с проект „Строителство и рехабилитация
на водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ на с.С.бърдо по програма
за Развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” е необходимо да се новообразува
имот съгласно приложена скица – проект, тъй като в този имот е предвидено
изграждането на ПСОВ.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост, приета с решение №260 прието с Протокол
№35/29.01.2010г.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Представена подробна информация по хронологичен ред на
възникналият спор между Община Роман и „МЕТИЗИ” АД относно
собствеността на „Стадиона „ в гр.Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение от заседание на Общинската експертна комисия за спорта.
7.Докладна
записка
от
Кмета
на
относно:Преименуване на улица в с.Кунино.

с.Кунино

Ивайло

Георгиев

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П. Петковотносно: Съгласуване на ПУП – Парцелиран план,елемент на техническа
инфраструктура за подземна кабелна линия 20/35 kV и трасе за 3 броя подземни
кабелни линии ВН – 110 КV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН
ПАРК „Веслец” в землището на с.Камено поле, общ.Роман към подстанция и
даване предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и
сервитути във връзка с изграждането на същата.
9.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Разрешение за ползване на временен вътрешен безлихвен заем
прехвърляне на средства от бюджетната сметка на община Роман в
извънбюджетната сметка за разплащане по схема”Училищен плод”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №358
На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Закона за общинските
бюджети, ОбС-Роман дава съгласие да бъдат прехвърлени под формата на временен вътрешен
безлихвен заем от бюджетната сметка на община Роман по извънбюджетна сметка на община
Роман средства в размер до 4959,00 /четирихиляди деветстотин петдесет и деветІ лева за
покриване на разходите по разплащане на схема «Училищен плод» одобрена с Акт
№FVS00310 на Държавен фонд „Земеделие”.
След изплащане на одобрените средства от ДФ „Земеделие” същите да бъдат възстановени
в бюджетната сметка на Община Роман.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Докладна записка Вх.№6700-137/26.10.2010г. на Директора на
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Камено поле – за допълнително завишаване на
бюджетните кредити по бюджета на учебното заведение за 2010 година.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №359
1.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети,
Общински съвет гр.Роман прехвърля бюджетни кредити в размер на 13 650/тринадесет хиляди
шестстотин и петдесет/ лева от бюджета на закритото ОУ”Васил Левски”с.Кунино, държавни
дейности 322 „Общообразователни училища” по бюджета на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

с.Камено поле, държавни дейности 322 „Общообразователни училища” за 2010година, както
следва:
1. /Параграф 01-01 – Заплати за персонала
7 975 лева;
2. /Параграф 02-08 – Обезщетения
1 150 лева;
3. /Параграф 05-00 – Осигурителни вноски
3 497 лева;
4. /Параграф 10-15 – Материали
200 лева;
5. /Параграф 10-16 – вода,горива,енергия
49 лева;
6. /Параграф 10-20 – външни услуги
629 лева;
7. /Параграф 10-51 – Командировки
150 лева;
Всичко:
13 650 лева.
2. Възлага на Ди ректора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.к.поле, като разпоредител на
делегиран бюджет да оптимизира числеността на пеирсонала за 2011г.,обезпечавайки
прилагането на учебния план.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Кандидатстване на община Роман с проект „Строителство и
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ на
с.С.бърдо по програма за Развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” е
необходимо да се новообразува имот съгласно приложена скица – проект, тъй
като в този имот е предвидено изграждането на ПСОВ.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №360
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман утвърждава новообразуван имот с
№000006 в землището на с.Синьо бърдо с площ от 2.505 дка съгласно приложената скицапроект. Имотът е част от поземлени имоти собственост на община Роман, както следва: имот
№000079, НТП- пасище мера, имот №000210, НТП – прокар и имат №000507, НТП – пасище
мера и трите находящи се в землището на с.Синьо бърдо.

„ЗА” – 12 ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Иван Димов
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:Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост, приета с решение №260 прието с Протокол
№35/29.01.2010г.
Общинският съветник Пламен Младенов напусна залата

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №361
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС ОбС-Роман,
допълва Програма за продажби на имоти-ЧОС приета с Решение №260 прието с Протокол
№35/29.01.2010 г. на ОбС-Роман.
№
Описание на имота
Местонахождение на
площ на
№ по
на
имота
имота
ред
АОС
кв.м./дка
1.

1434

2.

1435

3.

1436

4.

1437

5.

1438

6.

1439

7.

1440

имот № 158007 при НТП:пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
имот № 063012 при НТП:пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
имот №063004 при НТП:пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
имот №157003 при НТП:пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
имот №158001 при НТП: пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
имот№ 158002 при НТП: пуст.необр.земя местността”Горна лъка” в
землище с.Радовене
Имот№ 155001 при НТП:храсти
Местността”Тодоракев
камък”
в
землище
с.Радовене

2.498
1.000
1.496
2.414
0.443
2.316
14.097

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за изготвяне на
пазарни оценки на горе цитираните и подробно описани имоти, необходими за 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” – 11 ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Иван Димов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Пламен Младенов влезе в залата
5.Информация от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Представена подробна информация по хронологичен ред на
възникналият спор между Община Роман и „МЕТИЗИ” АД относно
собствеността на „Стадиона „ в гр.Роман.
ОбС – Роман изслуша информация по хронологичен ред на възникналият спор между
Община Роман и „МЕТИЗИ” АД относно собствеността на „Стадиона „ в гр.Роман.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение от заседание на Общинската експертна комисия за спорта.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №362
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка със становище на експертна комисия
за спорта, ОбС-Роман реши: преразпределя бюджетни кредити от местни дейности ”Спортни
бази за спорт за всички” – футбол-резерв, както следва:
1.за ФК „Стройтел”с.Кунино – 3000лв.
2.за резерв – поддръжка на стадиона в гр.Роман – 1000лв.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Докладна
записка
от
Кмета
на
относно:Преименуване на улица в с.Кунино.

с.Кунино

Ивайло

Георгиев

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №363
На основание чл.21,ал.1,т.18 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман приема ул.”Куна
Кралица” в с.Кунино да се преименува на ул.”Петко Лалов”.

„ЗА” – 12 ГЛ. “ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П. Петковотносно: Съгласуване на ПУП – Парцелиран план,елемент на техническа
инфраструктура за подземна кабелна линия 20/35 kV и трасе за 3 броя подземни
кабелни линии ВН – 110 КV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН
ПАРК „Веслец” в землището на с.Камено поле, общ.Роман към подстанция и
даване предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и
сервитути във връзка с изграждането на същата.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №364
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

„ЗА” – 4 ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”- 3ГЛ ;

1. Маргарита Трифонова
2. Мариана Николова
3.Румен Цалов

“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ. 1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Иван Димов

9.Актуални въпроси.

В 1610 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

