ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№46
Днес 17.12.2010г. 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.Иван Димов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.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”;И.Георгиев-кмет
на с.Кунино;Петя Вутова-кмет на с.Радовене; К.Генов –кмет на с.Струпец;
В.Петков-кмет на с.Курново;;К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци.

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1430ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 11 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 влезе в дневния ред
Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Във връзка с решение на Постоянните комисии към ОбС-гр.Роман от
проведено редовно заседание на 14.12ц.2010г. по повод постъпило Заявление от
„Искър 3”ЕООД с управител Юлиян Янкулов.
С 7 гласа “ЗА” от 11 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: Искане с вх.№2400325/11.12.2010г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за предоставяне на
поземлени имоти на наследодателите.
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 Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на новообразувани имоти, находящи се в землището на
с.Камено поле.
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:По т.2 и т.4 от Искане с вх.№ 5800-113/17.11.2010г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Промяна на Наредба №5 за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на Община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Допълнение на Приложение 1 към Наредба №9.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Възлагане извършването на ремонт на моста над р.Искър при с.Кунино,
общ.Роман.
6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Роман 2007-2013г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Ползване на резерва за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности по
бюджета на Община Роман за 2010година.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програмата за
продажба.
10.Докладна записка от Владимир Стоянов – Общински съветник в ОбС-Роман относно:ДЗ на кмета на Община Роман №253/16.11.2010г. по Заявление вх.№2600359/10.11.2010г. от „Искър 3”ЕООД с управител Юлиян Янкулов.
11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Във връзка с решение на Постоянните комисии към ОбС-гр.Роман от
проведено редовно заседание на 14.12ц.2010г. по повод постъпило Заявление от
„Искър 3”ЕООД с управител Юлиян Янкулов.
12.Докладна записка от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.
Петков-относно: Искане с вх.№2400-325/11.12.2010г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
13.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на новообразувани имоти, находящи се в землището на
с.Камено поле.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
„ЗА” – 5ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев

3.Иван Димов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
“ПРОТИВ”- 1ГЛ ; 1. Пламен Младенов
“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ. 1. Владимир Стоянов
2. Теменужка Кръстева
3.Илина Христова
4.Хрисимир Радовенски
5.Румен Цалов
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:По т.2 и т.4 от Искане с вх.№ 5800-113/17.11.2010г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №365
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с ал.2 от
§ 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване за земеделски земи, Общински съвет гр. Роман
1. Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 015060 с площ от 2.603 дка, НТП: нива и категория на земята пета,
находящ се в местността „Под дупките” в землището на с.Караш, имот № 015052 с площ от
4.756 дка НТП:овощна градина и категория на земята пета, находящ се в местността „Под
страната” в землището на с.Караш
и имот № 028051с площ от 3.760 дка
НТП:изоставена нива и категория на земята пета, образуван от имот №028050 с площ от
26.210 дка НТП: изоставена нива в землище с.Караш на наследодателя Лашко Ветов
Станев.
1.2. Поземлен имот № 060061 с площ от 0.399 дка, НТП: изоставена нива и категория на
земята: четвърта, находящ се в местността „Вълково пръдище” в землище с.Кунино и имот
№ 098008 с площ от 3.480 дка, НТП: използв.ливада, категория на земята:четвърта,
образуван от имот № 098001 от 107.655 дка, НТП:използв.ливада в землището на с.Кунино
на наследодателя Христо Ганчев Маринов.
2. Скиците и данъчните оценки на горепосочените възстановени поземлени имоти,
необходими за вписване в Агенцията по вписвания при Районен съд гр.Мездра да са за
сметка на наследодателите.

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев

7.Иван Димов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Промяна на Наредба №5 за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №366
1.Общински съвет-Роман отменя Наредба №5 за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на Община Роман, прието с Решение №228 по Протокол №25 от 27.07.2005г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка със Закон за защита на
потребителите, ЗМДТ и ЗОАРАКСД Общински съвет-Роман приема наредба №5 за реда и условията
за извършване на търговска дейност на територията на Община Роман.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Допълнение на Приложение 1 към Наредба №9.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №367

На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман приема следните допълнения в
Приложение №1 към Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги,,, а именно:
т.41от Приложението се отменя;
сегашната точка 42 става 41;
сегашната точка 43 става 42;
сегашната точка 44 става 43;
създават се нови:
44 Издаване на Заповед за удължено работно време/годишна такса/
- за град Роман
300,00лв.
- за останалите населени места
100,00лв.
45 Заверка за дневници/регистри/за покупки и продажби на черни и цветни
метали и техни производни /еднократна такса/
50,00лв.
46 Разрешение за извършване на търговска дейност или услуга на открито
10,00лв.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Възлагане извършването на ремонт на моста над р.Искър при с.Кунино,
общ.Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №368
На основание чл.21уал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от закона за пътищата и във връзка с
изготвен технически проект за обект „Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на
връхната конструкция на стоманен мост над р.Искър при с.Кунино, общ Роман, Общински съвет
гр.Роман дава съгласие и упълномощава кмета на Община Роман да сключи с „Кунино Енерджи”
АД Договор за възлагане ремонта на обект предмет на изготвеният проект, като всички дейности
по изпълнението бъдат за сметка на „Кунино Енерджи” АД.

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов

3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Иван Димов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №369
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4 от
Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, Общински съвет-Роман дава съгласие за внасяне
на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални
пенсии на малолетните: Мирослав Цветанов Димитров и Александра Цветанова Димитрова, тъй
като същите видно от представените документи нямат право на наследствена пенсия от
починалия си родител.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Роман 2007-2013г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №370
Във връзка с чл.24 от Закона за регионално развитие за приемане годишни доклади
за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
1.Определя работна група за наблюдението и изпълнението на общинския план за
развитие /ОПР/ на община Роман 2007-2013г. както следва
1. Вълчо Маринов -Заместник Кмет на община Роман
2. Севдалина Джамбазка –Секретар на община Роман
3. Маргарита Станева –Директор Дирекция „ОЗК,СП, ОП и ОС”
4. Христо Томов –Директор Дирекция „АПИТО, ФСД и УС”

5. Мариета Ивайлова –Гл. експрет Оперативни програми
6. Мариана Николова – Председател на Постоянната
Комисия по финанси,
бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбС-Роман;
7. 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;
8. Пламен Младенов – Председател на Постоянната Комисия по образование, култура
,спорт, туризъм, работа с младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбСРоман.
2. На сонование Чл. 91. ал.8 от Правилника за прилагане Закона за регионалното
развитие Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие да съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план
за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Ползване на резерва за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности по
бюджета на Община Роман за 2010година.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №371
„На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.1, т.3 от Закона за
общинските бюджети, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни кредити от Фонд „Резервен” за местни дейности от
общинския бюджет за 2010 година в размер на 6 000 /Словом: шест хиляди/ лева в следните
местни дейности и параграфи:
1./Дейност 123 „Общински съвет”
2 700 лева;
В това число за:
- параграф 02-09 „Др.възнаграждения и плащания” 2 200 лева;
- параграф 05-51 „Осигурителни вноски – ДОО” 300 лева;

- параграф 05-60-„Здравно-осигурителни вноски” - параграф 05-8- „Допълнително задължит.пенс.осиг.” 2./Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване
на вредните последствия от стих.бедствия и аварии” В това число за:
- параграф 10-20 „Външни услуги”
3./ Дейност 629 „Други дейности по ООС”
В това число за:
- параграф 10-20 „Външни услуги”
4./ Дейност 741„Радиотранслационни възли – РТВ”
В това число за:
- параграф 10-15 „Материали”
5./ Дейност 759 „Други дейности по културата”
В това число за:
- параграф 10-15 „Материали”
Общо разпределение на бюдж.кредити/т.1+:т.2+т.3+т.4+т.5/: -

140 лева;
60 лева;
1 500 лева;
1 500 лева;
400 лева;
400 лева;
200 лева;
200 лева;
1 200 лева;
1 200 лева;
6 000 лева;

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.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 №372
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Приложение № 1 от Решение № 260 прието с протокол №35/29.01.2010 г. на ОбС-Роман и
т.2 от Решение № 361 прието с протокол № 45/26.11.2010 г. утвърждава изготвената оценка
от лицензиран оценител на имота – ЧОС, както следва:
№ по
ред

№
на
АОС

Описание на имота

Местонахождение
на имота

площ на Начална
имота
Тръжна
кв.м./дк
Цена
а
/без

ДДС/
1.

1434

имот № 158007 при НТП:пуст.необр.земя

2.

1435

имот № 063012 при НТП:пуст.необр.земя

3.

1436

имот №063004 при НТП:пуст.необр.земя

4.

1437

имот №157003 при НТП:пуст.необр.земя

5.

1438

имот №158001 при НТП: пуст.необр.земя

6.

1439

имот№ 158002 при НТП: пуст.необр.земя

7.

1440

Имот № 155001 при НТП:храсти

местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
местността”Горна лъка”
в землище с.Радовене
Местността”Тодоракев
камък”
в
землище
с.Радовене

2.498

1060.00

1.000

380.00

1.496

570.00

2.414

970.00

0.443

140.00

2.316

920.00

14.097

3800.00

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Докладна записка от Владимир Стоянов – Общински съветник в ОбС-Роман относно:ДЗ на кмета на Община Роман №253/16.11.2010г. по Заявление вх.№2600359/10.11.2010г. от „Искър 3”ЕООД с управител Юлиян Янкулов.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
„ЗА” – 4ГЛ. 1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова

“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 7ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Иван Димов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Хрисимир Радовенски
7.Румен Цалов
11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Във връзка с решение на Постоянните комисии към ОбС-гр.Роман от
проведено редовно заседание на 14.12ц.2010г. по повод постъпило Заявление от
„Искър 3”ЕООД с управител Юлиян Янкулов.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
„ЗА” – 6ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3. Маргарита Трифонова
4. Мариана Николова
5.Хрисимир Радовенски
6.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- 1ГЛ ; 1. Владимир Стоянов
“ВЪЗД.СЕ”- 4ГЛ. 1. Пламен Младенов
2. Теменужка Кръстева
3.Илина Христова
4.Иван Димов
12.Докладна записка от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.
Петков-относно: Искане с вх.№2400-325/11.12.2010г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №373
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с ал.2 от
§ 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване за земеделски земи, Общински съвет гр. Роман
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1 Поземлен имот номер № 029034 с площ от 4.897дка, НТП: нива и категория на земята
трета, находящ се в местността „Край село” в землище с. Камено поле, образуван от имоти
№№029064 и 29005 в землище с. Камено поле, на наследодателя Кръстю Митков
Кръстев.
1.2 Поземлен имот № 111008 с площ от 6.005дка, НТП: използвана ливада, и категория на
земята: седма, находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле, образуван от
имот 046069 в землище с. Камено поле, на наследодателя Димитър Цветков Дочовски.
1.3 Поземлен № 057005 с площ от 2.632 дка, НТП: изоставена ливада и категория на земята
четвърта, находящ се в местността „Долци” в землището на с. Струпец, образуван от имот
057002 в землището на с. Струпец
и поземлен имот № 052034 с площ от 3.210 дка, НТП: изоставена ливада и категория на
земята шеста, находящ се в местността „Начов дол” в землището на с. Струпец, образуван
от имот 052027 на наследодателя Вето Стайков Тодоров.
1.4 Поземлен имот № 333022 с площ от 2.092 дка, НТП: пасище, мера и категория на
земята девета, находящ се в местността „Падината” в землище с. Камено поле,
Поземлен имот № 333021 с площ от 3.272 дка, НТП: пасище, мера и категория на земята:
девета , находящ се в местността „Падината” в землище с. Камено поле
и
Поземлен имот № 333020 с площ от 5.142 дка, НТП: пасища, мера и категория на земята:
девета, находящ се в местността „Падината” в землище с. Камено поле на наследодателя
Георги Цветков Катирански.
И трите имота са образувани от имот 333018 в землището с. Камено поле.
1.5.
1.. Поземлен имот № 000023 с площ от 3.095 дка, НТП: използвана ливада и категория на
земята:седма находящ се в местността „Кленяка” землище с.Камено поле образуван от имот
041055
2. Поземлен имот № 000022 с площ от 5.715 дка, НТП: използвана ливада и категория на
земята: седма, находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле и образуван от
имот 046080
3. Поземлен имот № 046082 с площ от 13.888 дка, НТП: използвана ливада и категория на
земята: седма находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле и образуван от
имот 046073 на наследодателя Иван Прокопов Милов.
1.6 Поземлен имот 049036 с площ от 2.200 дка, НТП: полска култура и категория на
земята: трета, находящ се в местността „ Бързо поле” в землище с. Камено поле на
наследодателя Нано Цветков Нанов.

1.7 Поземлен имот № 077013 с площ от 3.411 дка, НТП: пасище, мера и категория на
земята: десета, находящ се в местността „През езерото” в землище с.Камено поле,
образуван от имот 000512 и
Поземлен имот № 044041 с площ от 6.650дка, НТП: пасище, мера и категория на земята :
десета, находящ се в местността „Голяма рудина” в землище с. Камено поле, образуван от
имот 044011 на наследодателя Иван Иванов Дучов.
1.8 Поземлен имот № 076020 с площ от 2.386 дка, НТП: използвана ливада и категория на
земята: трета, находяща се в местността „Челковица” в землище с. Камено поле и образуван
от имот 076018 на наследодателя Иван Иванов Дучов.
2. скиците и данъчните оценки на горе посочените възстановени поземлени имоти,
необходими за вписване в Агенцията по вписвания при Районен съд гр.Мездра – да са за
сметка на наследодателите.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

13.Актуални въпроси.
В 1640 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

