ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№47
Днес 28.01.2011г. 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.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

От ОбА –Роман:инж.Кр.Петков-кмет на община Роман;Ст.Петков-зам.кмет
на община Роман; С.Джамбазка - Секретар на Община Роман; Н.Върбанова - Гл.
юрисконсулт на Община Роман;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;Л.Въткова-кмет на с.Д.Бешовица;В.Иванова-кмет на с.Хубавене ;
К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци;Р.Герганова-км.наместник на с.Караш;
И.Данов-км.наместник на с.С.рът.

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1405ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 13 общински съветници.

С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД;

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на план-сметка за такса битови отпадъци за 2011г..
2.Докладна записка от Кмета на
Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Изменение и допълнение на Наредба №9.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на
местните данъци.
4.Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Роман Божидар Ниновотносно:Приемане на отчета за дейността на Общински съвет – Роман за
периода 01.07.2010 – 31.12.2010г..
5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Годишен отчет на Програмата за управление на Кмета на Община
Роман.
6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Общинска програма-календар за развитието на
читалищната дейност през2011година в Община Роман.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.07.2010 – 31.12.2010г..
8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет да дейността на МКППМН.
9.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2010г. на Кмета на Община Роман.
10.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 и чл.9 от ЗОС за 2011г.
11.Докладна записка от Кмета
на Община Роман
инж.Красимир П.
Петков-относно: Искане с вх.№5800-10/18.01.2011г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
12.Докладна
записка
от
Кмета
на
с.Струпец Костадин Геновотносно:Безвъзмездна рехабилитация и възстановяване на съществуваща
предпазна дига на десния бряг на река Искър в землището на с.Струпец и
безвъзмездна рехабилитация и възстановяване на Общински път№018130 в
местността „Кривина” в с.Струпец.
13.Писмо до Г-н Николай Рашев относно:Открита процедура за възлагане на малка
обществена поръчка – открит конкурс с предмет „Изграждане канализация
гр.Роман”.
14.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на план-сметка за такса битови отпадъци за 2011г..

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №374
На основание чл.22, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от Закона за местните
данъци и такси , Общински съвет Роман:
1. Одобрява приложената План сметка за такса битови отпадъци за 2011 г.
2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2011 г. , както следва:
2.1. В промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физи-ческите
лица по населени места, както следва:
ЗА ГР.РОМАН:
І ви район:
Нас.място

Роман

Застроени имоти

Незастроени имоти

Сметоизвозване

Депо

Обществени
територии

Всичко

Депо

Обществени
територии

Всичко

2.8‰

2.1‰

1.1‰

6‰

2.1‰

1.1‰

3.2‰

ІІ ри район:
Нас.място

Роман

ТБО
Депо

Обществени
територии

Всичко

2.1‰

1.1‰

3.2‰

ІІІ ти район: не се дължи такса смет.
ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА С.СРЕДНИ РЪТ И
С.МАРКОВО РАВНИЩЕ:
Нас.място

Вс. Нас.места

Застроени имоти

Незастроени имоти

Сметоизвозване

Депо

Обществени
територии

Всичко

Депо

Обществени
територии

Всичко

2.5‰

1.9‰

1.1‰

5.5‰

1.9‰

1.1‰

3.0‰

2.2. В промил върху отчетната стойност на недвижимите имоти по данъчна
декларация по чл. 17 от ЗМДТ на юридически лица за всички населени места според вида на
предлаганата услуга и района в който попадат, както следва:
Размер на ТБО
Отчетна стойност на
недвижимият имот

Сметопочистване

Обществени територии

1.4 ‰

0.6‰

Депа за
битови
отпадъци
1.0‰

3. Собствениците и ползвателите на следните недвижими имоти на територията
на Община Роман през 2011 г., заплащат такса за битови отпадъци в непълен размер , както
следва:
3.1. Физическите лица собственици на недвижими имоти извън регулацията не
заплащат такса за битови отпадъци.
3.2. Собствениците и ползватели физически лица на празни парцели в
регулацията (строителните граници) на населените места в Община Роман
заплащат такса за услугите по:
 поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;
 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
3.3. Собствениците и ползватели на недвижими имоти, намиращи се на
територията на Община Роман, които няма да се ползват през цялата година и
е подадена декларация за това до Кмета на Община Роман до 30.11.2010 г.,
заплащат такса за услугите по:
 поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;
 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
4. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса смет за
цялата 2011 година в срок до 30.04.2011 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
5. Дава право на кмета на Община Роман в процеса на изпълнение на одобрената
план сметка да извършва взаимно компенсирани промени между видовете разходи и между
отделните компоненти на такса битови отпадъци, в рамките на одобрените средства без да
изменя общият им размер по населени места.

„ЗА” – 8ГЛ.

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

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4.Хрисимир Радовенски
5.Румен Цалов

2.Докладна записка от Кмета на
община Роман
относно:Изменение и допълнение на Наредба №9.

инж.Красимир П.Петков-

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №375
Но основание чл.21,ал.1т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги „, а именно:
В чл.16 т.3 се изменя така:„проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;
В чл.19 , ал.3 се изменя така „Таксите се плащат при издаване на разрешението за
посочения в него период”
Чл.24 от Раздел четвърти „Туристическа такса” се отменя
В чл.28
Т.2 се допълва, като се създава изречение второ: „За експресна услуга-изпълнение
веднага – 10 лв./бр.”
Т.15 допълва, като се създава изречение второ: „За експресна услуга-изпълнение
веднага – 20 лв.”
Т.21 се изменя така „ Изготвяне характеристика на поземлен имот за данъчна оценка
– 5.00 лв.”
Т.22 се допълва, като се създава изречение второ: „За бърза услуга-изпълнение 7 дни
от постъпване на искането – 30 лв.”
Създава се т.52 „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от
ЕСУТ за строежи пета категория -120.00 лв.”
Създава се т.53 „Издаване на удостоверение за ползване на обект по предназначение
при смяна на собственика – 100.00 лв.”
В чл.30а
В т.2 сумата от 2.00 лв.се заменя с 3.00 лв.
В т.3 сумата от 2.00 лв.се заменя с 3.00 лв.
В т.4 сумата от 3.00 лв.се заменя с 5.00 лв.
В т.6 сумата от 2.00 лв.се заменя с 5.00 лв.
Създава се т.7 „За издаване на удостоверение за платен данък за МПС –обикновена
услуга -3.00 лв., експресна услуга – 6.00 лв.”
Чл.33 се отменя;
В т.1 от Приложението сумата 2.00 лв.става 3.00 лв.;
В т.2 от Приложението сумата 1.00 лв.става 2.00 лв.;
Точка 29 се изменя така „Подаване на заявление за вписване на сгради в режим на
етажна собственост в регистъра на етажната собственост” – цена 0.60 лв.
В т.40 от Приложението сумата 1.00 лв.става 2.00 лв.;
В т.41 от Приложението сумата 1.00 лв.за препис от протокол става 2.00 лв.;
В т.42 от Приложението сумата 1.00 лв.става 2.00 лв.;

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

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

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №376
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:
В чл.2 се създава т.7 „туристически данък”
В Чл.7, ал.3 се отменяя
Създава се раздел VІ „ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК”
Чл.55 ал.1 С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона
за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.56 (1) Размер на данъка се определя в размер - 0,20 лв. за всяка нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят
на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на
сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за
настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на
общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1
март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД - размерът на данъка по ал. 1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или
мястото за настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.
Чл.57 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2
от Закона за туризма.
§1 се изменя така: Общинският съвет определя размерите на данъка върху
недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени
нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ
към 31 декември 2010 г.
Създава се нов §5, ал.(1) Общинският съвет определя размерите на туристическия
данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.
(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за
подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.
(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ не се подава за предоставените нощувки
през 2010 г.
(4) Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за
настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена
декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър
по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.
Действащият § 5 става § 6
Действащият § 6 става § 7

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Роман Божидар Ниновотносно:Приемане на отчета за дейността на Общински съвет – Роман за
периода 01.07.2010 – 31.12.2010г..

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №377
На основание чл.27, ал.6 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 01.07.2010г. до 31.12.2010г.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Годишен отчет на Програмата за управление на Кмета на Община
Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №378
На основание чл.21,ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, приема годишния отчет на Кмета
на Община Роман за 2010г. по Програмата за управление на Кмета на Община Роман за
периода 2009-2011г.

„ЗА” – 12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Общинска програма-календар за развитието на
читалищната дейност през2011година в Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №379
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА;
1.Продължава осъществяването на основните концептуални насоки, заложени в
приетата Програма за развитие на читалищната дейност пред 2010г. Община Роман.
2.Приема Общинска програма-календар за честване на по-важни и значими дати и
празници през 2011година от читалищата в Община Роман.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.07.2010 – 31.12.2010г..

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №380
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , приема отчет на Кмета на Община Роман за
изпълнение на актовете на ОбС-Роман за периода от 01.07.2010г. до 31.12.2010г.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

8.Докладна записка от Кмета на община
относно:Отчет да дейността на МКППМН.

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.
Роман инж.Красимир П.Петков-

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №381
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7,ал.2 от ЗБППМН, приема
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни за 2010г.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2010г. на Кмета на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №382
Приема
отчета за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2010година на Кмета на Община Роман .

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.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 и чл.9 от ЗОС за 2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №383
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, приема годишна програма за управление и
разпореждане с имоти Общинска собственост по чл.8 и чл.9 от ЗОС за 2011г. съгласно
Приложение 1; 2; 3.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

11.Докладна записка от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.
Петков-относно: Искане с вх.№5800-10/18.01.2011г. от Общинска служба
земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №384
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 № 000923 с площ от 1.708 дка, НТП: използвана ливада и
категория на земята шеста, находящ се в местността „Буче” в землище с. Камено поле,
образуван от имот № 000913 в землище с. Камено поле;
имот № 149025 с площ 1.894 дка, НТП: използвана ливада и КЗ: шеста, находящ се в
местността „Буче” в землище с. Камено поле, образуван от имот № 149018 в землище с.
Камено поле;
имот № 149024 с площ 2.618 дка, НТП: използвана ливада и категория на земята шеста,
находящ се в местността „Буче” в землище с. Камено поле, образуван от имот № 149018 в
землище с. Камено поле и
имот № 081034 с площ 5.451 дка, НТП: използвана ливада и категория на земята трета,
находящ се в местността „Буче” в землище с. Камено поле, образуван от имот № 081032 в
землище с. Камено поле на наследодателя Цало Ценов Райковски.
1.2. Поземлен имот номер № 077014 с площ 5.000 дка, НТП: нива и категория на земята
четвърта, находящ се в местността „През езерото” в землище с. Камено поле, образуван от
имот № 077012 в землище с. Камено поле на наследодателя Иван Маринов Христов.
1.3. Поземлен имот номер № 041107 с площ 4.541 дка, НТП: използвана ливада и
категория на земята седма, находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле,
образуван от имот № 041105 в землище с. Камено поле и
имот № 046081 с площ 3.363 дка, НТП: използвана ливада и категория на земята седма,
находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле, образуван от имот № 046011
в землище с. Камено поле на наследодателя Цало Ценов Райковски.
1.4. Поземлен имот номер № 107035 с площ 5.115 дка, НТП: ливада и категория на земята
девета, находящ се в местността „Челковица” в землище с. Камено поле, образуван от имот
№ 107028 в землище с. Камено поле
на наследодателя Цено Манчов Наков.
1.5. Поземлен имот номер №085004 с площ 2.689 дка, НТП: полска култура и категория
на земята шеста, находящ се в местността „Кленяка” в землище с. Камено поле на
наследодателя Иван Прокопов Милов.
1.6. Поземлен имот номер №071016 с площ 2.845 дка, НТП: използвана ливада и
категория на земята десета, находящ се в местността „Лъга” в землище с. Камено поле,
образуван от имот № 071015 в землище с. Камено поле;
имот № 109068 с площ 0.950 дка, НТП: използвана нива и категория на земята трета,
находящ се в местността „Край село” в землище с. Камено поле, образуван от имот №
109037 в землище с. Камено поле и
имот № 303067 с площ 8.250 дка, НТП: дървопроизводст.пл./гора/, находящ се в местността
„Кичера” в землище с. Камено поле, образуван от имот № 303054 в землище с. Камено поле
на наследодателя Александър Маринов Павлов.
1.7. Поземлен имот номер № 014035 с площ 1.101 дка, НТП: ливада и категория на земята
пета, находящ се в местността „Дечовски острог” в землище с. Струпец на наследодателя
Йоло Павлов Нисторов.
1.8. Поземлен имот номер № 115221 с площ 1.561 дка, НТП: нива и категория на земята
пета, находящ се в местността „Сухо поле” в землище гр.Роман, образуван от имот №
115200 в землище гр.Роман на наследодателя Найден Томов Найденов.

„ЗА” – 13ГЛ. 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.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

12.Докладна
записка
от
Кмета
на
с.Струпец Костадин Геновотносно:Безвъзмездна рехабилитация и възстановяване на съществуваща
предпазна дига на десния бряг на река Искър в землището на с.Струпец и
безвъзмездна рехабилитация и възстановяване на Общински път№018130 в
местността „Кривина” в с.Струпец.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №385
1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.18 и чл.19, ал.1, т.4,
буква /г/ от Закона за водите, Общински съвет Роман, дава съгласие и упълномощава Кмета
на Община Роман да сключи с „ИСКЪР 3” ЕООД с управител Юлиян Янкулов Договор за
възлагане рехабилитацията на съществуваща предпазна дига по десния бряг на р.Искър в
землището на с.Струпец, а именно поземлен имот №002033 в участък от устието на река
Курновска до района на ВЕЦ Струпец.Всички дейности по изпълнението на предмета на
договора да бъдат за сметка на „ИСКЪР 3” ЕООД.
2.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС и във връзка с
предстоящото изграждане на МВЕЦ Д.Бешовица
ОбС –Роман дава съгласие и
упълномощава Кмета на Община Роман да сключи с МВЕЦ Д.Бешовица ЕООД,
представлявано от Юлиян Василев Янкулов договор за възлагане на рехабилитация и
възстановяване на общински полски път, представляващ имот №018130 в местността
„Кривина” в участъка от поземлен имот № 140006 до границата на „СТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
с приблизителна дължина около 1300 л м. като всички дейности по изпълнението да бъдат
да сметка на МВЕЦ Д.Бешовица ЕООД представляван от Юлиян Янкулов.

„ЗА” – 12ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
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.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ. 1. Владимир Стоянов
13.Писмо до Г-н Николай Рашев относно:Открита процедура за възлагане на малка
обществена поръчка – открит конкурс с предмет „Изграждане канализация
гр.Роман”.
ОбС – Роман изслуша информация по хронологичен ред на възникналият спор относно:
Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет
„Изграждане канализация гр.Роман”.

14.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

