ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№51
Днес 20.05.2011г. 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; 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.Вътковакмет на с.Долна Бешовица; К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци;Р.Гергановакм.наместник на с.Караш; И.Данов-км.наместник на с.С.рът;

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1010ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Направено бе предложение от Председателя на
Комисия по финанси,
бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбС-Роман под т.12 в
дневния ред да влезе Докладна записка от Анета Василева Вълчева Председател на
Читалище „Христо Ботев-1907”-гр.Роман-относно:Международна изява на
фолклорния танцов състав. и под т.14 в дневния ред да влезе Докладна записка от
Лиляна Цветкова Въткова-Кмет на с.Долна Бешовица-относно:Отпускане на
парична помощ.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието
Направено бе предложение от Председателя на Комисия по образование, култура,
спорт, туризъм, работа с младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбСРоман под т.13 в дневния ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно:Приемане на програма за развитие на туризма в
община Роман.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието

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:Награждаване с почетни грамоти .
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Училищна мрежа за учебната 2011/2012г.
3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Създаване на ново селищно образувание с местно значение.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Промяна статута на жилище от Общинския жилищен фонд.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Отдаване под наем на част от имот – ПОС.
6.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Божидар Ниновотносно: Отпускане на средства за честването на 175 години от създаването на
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Камено поле.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: т.3 от решение №414 прието с Протокол№49 от 25.03.2011г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-,
относно:Точка 2 от решение№426 прието с Протокол №50/29.04.2011г. на ОбСРоман.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.2 от решение №428 прието с протокол №50/29.04.2011г.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба с вх.№113.

11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба с вх.№112.
12.Докладна записка от Анета Василева Вълчева Председател на Читалище „Христо
Ботев-1907”-гр.Роман-относно:Международна изява на фолклорния танцов
състав.
13.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на програма за развитие на туризма в община Роман.
14.Докладна записка от Лиляна Цветкова Въткова-Кмет на с.Долна Бешовицаотносно:Отпускане на парична помощ.
15.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Награждаване с почетни грамоти .

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №444
На основание чл.22 т.2 , във връзка с чл.13 т.2, чл.21 ал.1 т.9 на Наредба №19 от 2009
г. на Общинския съвет – За символите, почетните знаци и звания на гр.Роман и по
предложения на ръководствата и колективите на училищата, детските градини и
читалищата приема за принос в областта на образованието, науката и културата, свързан с
утвърждаването на истинска ценностна система, по случай 24 май, да бъдат наградени с
почетна грамота :
 От Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” – с.Камено поле
Цветана Кръстева Йоловска – учител
Ивалина Райкова Лазарова – учител
 От Начално училище „П.Р.Славейков” – гр.Роман
- Ана Кирилова Вълчева – старши учител
- Къна Иванова Гаврилова – старши учител
 От СОУ „Васил Левски” – гр.Роман
- Цветан Тодоров Димитров – помощник директор
- Кристинка Николаева Димова – старши учител
 От ОДЗ „Зора” – гр.Роман
- Веска Христова Пенчева – главен учител
- Радослава Велинова Тодорова – учител
 От ЦДГ „Вълшебно детство” – гр.Роман
- Милена Пешева Вълкова – старши учител
- Иванка Кръстева Александрова – старши учител
 От читалище „Христо Ботев” – гр.Роман
- Цеца Иванова Георгиева
- Цветан Петков Лалов
 От читалище „Искра 1921” – с.Синьо бърдо
- Гинка Цолова Кръстева
- Ивайло Дилов Сираковски
 От читалище „Светлина” – с.Хубавене
- Даниела Иванова Дикова-Димова
 От читалище „Цветан Гановски” – с.Кунино
- Валентина Кръстева Христова
- Стефка Димитрова Ценова
 От читалище „Васил Левски” – с.Долна Бешовица
- Дафинка Илиева Сълова
-

-

Дана Василева Реджовска
 От читалище „Св.св.Кирил и Методий” – с.Радовене
- Миряна Николова Вълкова
 От читалище „Просвета” – с.Камено поле
- Петра Тошкова Лалова
 От читалище „Пчелин” – с.Караш
- Пламен Харалампиев Добринов
 От читалище „Васил Левски 1923” – с.Струпец
- Верка Петкова Кръстева
- Верка Цветанова Иванова
 От ПУ „Райна Княгиня” – гр.Роман
- Венета Георгиева Петрова
 От Професионална гимназия по каменообработване – с.Кунино
- Стефан Стефанов

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Училищна мрежа за учебната 2011/2012г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №445
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, чл.12, ал.6 от ППЗНП,
Запазва училищната мрежа в община Роман за учебната 2011/2012 год. без промяна, а
именно:СОУ „Васил Левски” – гр.Роман, НУ „П.Р.Славейков” – гр.Роман, ОУ „Св.св.Кирил
и Методий” – с.Камено поле.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Създаване на ново селищно образувание с местно значение.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №446
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА във връзка с чл.25 ал.1 от ЗАТУРБ се
създава ново селищно образование с местно значение за задоволяване на възникнали
промишлено-енергийни нужди и за предоставяне на административен адрес за
кореспонденция: с наименование „Кунино Енерджи” АД – СГРАДОЦЕНТРАЛА, с адрес:
с.Кунино, общ.Роман и с определени строителни граници, а именно имот №191004 в
землището на с.Кунино при граници и съседи: имот №60051, имот №000515, имот №060050.
2. На основание чл.21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА във връзка с чл.25 ал.1 от ЗАТУРБ се
създава ново селищно образование с местно значение за задоволяване на възникнали
промишлено-енергийни нужди и за предоставяне на административен адрес за
кореспонденция: с наименование „Кунино Енерджи” АД – БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ, с адрес:
с.Кунино, общ.Роман и с определени строителни граници, а именно имот №063002 в
землището на с.Кунино при граници и съседи: имот №063004, имот №063003, имот №000465
и имот №063001.

„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.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Промяна статута на жилище от Общинския жилищен фонд.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №447
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 от ЗОС, чл.3
ал.1, т.4 и чл.22 от Наредба № 12 на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман определя
предназначението на ап.22, вх.А в бл.4 с площ от 41.27 кв.м, 1.03 % идеални части от
общите части на сградата и мазе № 22 от 3.80 кв.м в резервно жилище за настаняване под
наем, като включва същото в списъка за определяне предназначението на общинските
жилища приет с Решение № 55 от протокол № 11/24.04.2008 г. на ОбС-Роман.
2.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за наем след установяване
на обстоятелствата по ал.1 на чл.22 от Наредба № 12 на ОбС-Роман като настаняването се
извърши по реда на чл. 14, ал. 1 от същата.

„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.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Отдаване под наем на част от имот – ПОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №448
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС ОбСРоман и чл. 20, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, възлага на Кмета на Община
Роман да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част
от имот – Публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1467/30.03.2011 г.,
представляващ: 20 /двадесет/ кв.м от покривно пространство на сграда – ОУ”Св.Св.Кирил
и Методи” находящо се на адрес:с.Камено поле, община Роман, ул.”Христо Ботев” № 15
за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване при
начална месечна наемна цена: 200.00 лв./двеста лева/ без включено ДДС по реда и
условията на ЗОС и НРПУРОИ.

„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.

6.Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Божидар Ниновотносно: Отпускане на средства за честването на 175 години от създаването на
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Камено поле.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №449
„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 Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий” – с. Камено
поле, дейност 322 „Общообразователни училища” със сумата от 200 /двеста /, като
прехвърля бюджетни кредити от фонд „резервен” – местни дейности.

„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.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: т.3 от решение №414 прието с Протокол№49 от 25.03.2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №450
1.На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 193, ал. 3 , 4 и ал.7от
ЗУТ и чл. 64 ,ал.1 и 2 от Закона за енергетиката утвърждава изготвените пазарни
оценки от лизензиран оценител за учредяване право на прокарване на техническата
инфраструктура и сервитут обект „Въздушна кабелна линия 20 кV –отклонение от стълб
№ 66 на съществуваща ВЛ 20 кV”Кунино” до подстанция „Роман” в следните поземлени
имоти общинска собственост находящи се в землището на гр. Роман както следва:
1.1. 1175,00/хиляда стоседемдесет и пет лева/ цена на правото на прокарване и
сервитут за имот № 000091-НТП Храсти местност „Курията” Кз-пета- 39.47 л.м. площ на
сервитута 0,395 дка .
1.2 163,00/сто шестдесет и три лева/ право на прокарване и сервитут за имот №
000097-НТП полски пътища местност „Край Искъра” -6,16 л.м. и площ на сервитута 0,055
дка.
1.3 1140,00/хиляда сто и четиридесет лева/правото на прокарване и сервитут за
имот№ 091021 НТП –полски път ,местност „ Край Искъра” -4,61 л.м. и площ на сервитута
0,383 дка .
1.4 2520,00 /две хиляди петстотин и двадесет лева/ правото на прокарване и
сервитут за имот № 091022 НТП-нива, местност „ Край Искъра” 101,46 л.м и сервитут 1,028
дка.
2.Възлага на Кмета на община Роман да издаде Заповед за учредяване на възмездно
прово на прокарване на въздушния ел. провод по чл.193,ал.3 и 4 от ЗУТ. на Кунино
Енерджи АД.

„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.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков-,
относно:Точка 2 от решение№426 прието с Протокол №50/29.04.2011г. на ОбСРоман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №451
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47, ал.1 и
ал.3 и ал.4 от НРПУРОИ на ОбС-Роман:
1.Общински съвет гр.Роман утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител
на имот - частна общинска собственост, а именно имот № 042021 с площ от 1.555 дка при
НТП:др.сел.ст.тер. и КЗ при неполивни условия: шеста в землището на с.Караш, община
Роман, актуван с АЧОС № 1469/11.04.2011 г. вписан на 12.04.2011 г. в Служба по
Вписванията в гр. в размер на 1555.00 лв./Словом: хиляда петстотин петдесет и пет
лева/ която е пазарната стойност на площта върху която е построена полумасивна жилищна
сграда с РЗП от 45 кв.м съгласно н.а.№ 129, т.II, д.№ 698/1992 г. на Районен съд гр.Мездра.
2.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.47, ал.1, т.2 и ал.3
от НРПУРОИ на ОбС-Роман, възлага на кмета на община Роман да сключи договор за
покупко-продажба за горе посочения имот със собственика на зокопостроената полумасивна
жилищна сграда с РЗП от 45 кв.м .

П„ЗА” – 11ГЛ. 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

“ПРОТИВ”- 1ГЛ 1.Хрисимир Радовенски
“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ. 1.Румен Цалов

9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.2 от решение №428 прието с протокол №50/29.04.2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №452
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 ал.2 от ЗОС и чл.29 от
Наредба № 12 на Общински съвет гр.Роман, ОбС- Роман утвърждава изготвената оценка от
независим оценител на имот – частна общинска собственост – общинско жилище, а именно:
ап.27, вх.А бл.5 ет.7 от 36.94 кв.м, 0.93 % идеални части от общите части на сградата и мазе
№ 27 от 3.40 кв.м, Актувано с АЧОС № 787/15.08.2000 г. при цена в размер на 2000.00
лв./две хиляди лева/ без включено ДДС.
2. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 от Наредба № 12 на
ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман възлага на кмета на община Роман за определяне
наемателя Веска Христова Пенчева за купувач на горе цитираното жилище, цената и
другите дължими плащания и да сключи договор за покупко-продажба.

„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.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”- НЯМА
“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ. 1.Румен Цалов
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба с вх.№113.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №453

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с т.2 от Решения с № № 424 и
442 приети с протокол № 50/29.04.2011 г.на ОбС- Роман, Общински съвет гр.Роман
утвърждава изготвени оценки от лицензиран оценител на имоти – ЧОС, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

№
на
АОС
1460/
23.02.
2011 г.
1461/
23.02.
2011 г.
1463/
08.03.
2011 г.
1464/
08.03.
2011 г.
1465/
08.03.
2011 г.

Описание на имота

Местонахождение на
имота

площ на
имота
кв.м./дк
а

Начална
Тръжна
Цена
/без ДДС/

имот № 030006 НТП:изоставена нива

С.Камено поле
Местността „Закътя”

1.549 дка

1549.00 лв.

имот № 106009 НТП:храсти

С.Камено поле
Местността „Селски връх”

6.784 дка

3392.00 лв.

Имот № 033004 НТП:нива КЗ:шеста

с..Долна Бешовица
мест.”Барища”

0.274 дка

274.00 лв.

Имот № 033007 НТП:нива КЗ:шеста

с..Долна Бешовица
мест.”Барища”

0.201 дка

201.00 лв.

Имот № 033006 НТП:нива КЗ:шеста

с..Долна Бешовица
мест.”Барища”

0.404 дка

404.00 лв.

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.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
“ПРОТИВ”- 1ГЛ. 1.Хрисимир Радовенски
“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ. 1.Румен Цалов
11.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба с вх.№112.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №454

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 №383 прието с Протокол №47/28.01.2011г. но ОбС-Роман и т.2
от Решение с № 425, прието с протокол № 50/29.04.2011 г.на ОбС- Роман утвърждава
изготвените оценки от лицензиран оценител на имоти – ЧОС, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
на
АОС
1347/
17.05
2008г.
1384/
10.04.
2009 г.
1385/
10.04.
2009 г.
1386/
10.04.
2009 г.
1387/
10.04.
2009 г.
1426/
08.04.
2010 г.
1427/
08.04.
2010 г.
1428/
08.04.
2010 г.
1429/
08.04.
2010 г.

Описание на имота

Имот № 000507
КЗ:четвърта

Местонахождение на
имота

площ на
имота
кв.м./дк
а

Начална
Тръжна
Цена
/без ДДС/

НТП:храсти

с..Кунино

3.266 дка

Имот № 000676 НТП:изост.тр.нас.
КЗ:трета

с.Кунино

30.501
дка

15250.50 лв.

Имот № 000255
КЗ:четвърта

НТП:изост.тр.нас.

с.Кунино

37.919
дка

18959.50 лв.

Имот № 000228
КЗ:трета

НТП:изост.ливада

с.Кунино

6.385 дка

3192.50 лв.

Имот № 000478
КЗ:четвърта

НТП:изост.тр.нас.

с.Кунино

14.414
дка

7207.00 лв.

Имот № 000248
КЗ:четвърта

НТП:изост.тр.нас.

с.Кунино

6.157 дка

3078.50 лв.

Имот № 000543
КЗ:четвърта

НТП:изост.тр.нас.

с.Кунино

9.811 дка

4905.50 лв.

НТП:храсти

с.Кунино

7.502 дка

3751.00 лв.

НТП:пясък

с.Кунино

8.830 дка

4415.00 лв.

Имот № 000513
КЗ:четвърта
Имот
№
КЗ:четвърта

000471

1633.00

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.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
“ПРОТИВ”- 2ГЛ. 1.Хрисимир Радовенски
2.Румен Цалов

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.
12.Докладна записка от Анета Василева Вълчева Председател на Читалище „Христо
Ботев-1907”-гр.Роман-относно:Международна изява на фолклорния танцов
състав.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №455
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.1, т.3 от ЗОБ
Общински съвет роман дофинансира бюджета на НЧ”Христо Ботев-1907” гр.Роман, дейност
738 „Читалища”-държавна дейност със сумата от 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева,
като прехвърля бюджетните кредити от фонд „резервен”-местни дейности.
Средствата са с целево предназначение за транспортни разходи на фолклорния
състав на читалището до Турция.

„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.

13.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на програма за развитие на туризма в община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №456
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.10,ал.1 от Закона за туризма
приема Програма за развитие на туризма в община Роман.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

14.Докладна записка от Лиляна Цветкова Въткова-Кмет на с.Долна Бешовицаотносно:Отпускане на парична помощ.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №457
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27.,ал.1, т.3 от ЗОБ
Общински съвет Роман дофинансира дейност 122 „Общинска администрация” – местна
дейност, параграф 4214 със сумата от 500.00/петстотин/лева, като прехвърля бюджетни
кредити от фонд „Резервен” – местни дейности.
Средствата за целево предназначение –помощ за лечение на д-р Карина Съловапочетен гражданин на гр.Роман. Същите да се преведат по сметката на д-р Карина Сълова в
ОББ гр.Враца. BG11UBBS81211013030219.

„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.

15.Актуални въпроси.
В 1125 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

