ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№52
Днес 01.07.2011г. 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.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов

От ОбА –Роман:В.Маринов-Кмет на община Роман; С.Джамбазка - Секретар на
Община Роман; Н.Върбанова - Гл. юрисконсулт на Община Роман; М.ИвайловаГл.експерт „ОП”; Цв.Ботева-кмет на с.К.поле; Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо;Петя
Вутова-кмет на с.Радовене; К.Генов –кмет на с.Струпец;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 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 11 общински съветници.

Направено бе предложение от Председателя на
Комисия по финанси,
бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбС-Роман под т.8 в
дневния ред да влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Писмо вх.№4810-40/28.06.2011г. на изпълнителният Директор
на Национален доверителен еко фонд.
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: Приемане на Общинска стратегия на ромите в община Роман (20112015) и План за действие през 2011 година за интеграция на етническите
малцинства в община Роман по изпълнение на Общинската стратегия.
2.Докладна записка
от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Във връзка с постъпила молба с наш №2600-182 от 03.06.2011г. от Роланд
Майер-Управител на Алвас и Рома ООД, гр.Враца, ул.”Искър” 3А6.
3.Докладна записка от Кмета
на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Откриване на два ЦНСТ – социална услуга – резидентен тип като
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012г.
4.Докладна записка от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: ДЗ с вх.№1000-54/07.04.2011г. от Петя Петрова Вутова – Кмет на
с.Радовене, община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Искане с вх.№5800-88/22.06.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
6.Докладна записка от Анелия Венелинова Кръстева-Председател на ЧН при Народно
Читалище ”Искра-1921”-относно: Отпускане на допълнителни средства.
7.Получена преписка от администрацията на Президента с вх.№97/27.04.2011г.относно: Опрощаване на публични вземания на лицето Димитър Марков Георгиев.
8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмо вх.№4810-40/28.06.2011г. на изпълнителният Директор на
Национален доверителен еко фонд.
9.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от
Кмета
на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на Общинска стратегия на ромите в община Роман (20112015) и План за действие през 2011 година за интеграция на етническите
малцинства в община Роман по изпълнение на Общинската стратегия.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №458
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Обс-Роман приема Общинската стратегия за
интеграция на ромите в Община Роман(2011.2015г.), и план за действие през 2011година за
интеграция на етническите малцинства в Община Роман по изпълнение на Общинската стратегия.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка
от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Във връзка с постъпила молба с наш №2600-182 от 03.06.2011г. от Роланд
Майер-Управител на Алвас и Рома ООД, гр.Враца, ул.”Искър” 3А6.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №459
„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;
1.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 4 квадратни метра
от земеделски имот №000639,/засегнати съгласно представеният парцеларен план/,
представляващ пасище – мера, в имот за изграждане на обекти на техническата
инфраструктура по смисъла на ЗУТ. .Предварителното съгласие важи за срок от 3 години
считано от датата на влизане в сила на решението.
2.След спазване на процедурата по промяна на предназначението преобразува 4
квадратни метра от земеделски имот №000639,/засегнати съгласно представеният
парцеларен план/, представляващ пасище-мера, от публична общинска собственост в
общинска частна собственост.
3.Дава съгласие да се учреди право на строеж върху 4 квадратни метра от земеделски
имот №000639/засегнати съгласно представеният парцеларен план/, в землището на
с.Камено поле, Община Роман за монтиране на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ в
гръбнака на въздушен електропровод „Ушите” преминаващ през имот №000639.
4.След изпълнение на горните решения 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” – 11ГЛ.

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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета
на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Откриване на два ЦНСТ – социална услуга – резидентен тип като
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №460
На основание чл.18 ал.1 т.2 от Закона за социално подпомагане/ЗСП/, чл.36 ал.2 т.7
б.”а” и чл.36в ал.3 т.1 от Правилника за прилагане на ЗСП, във връзка с изпълнение На
Годишния план за развитие на социалните услуги – 2012г. по изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман /2011-2015г./
дава съгласието си и предлага на Директора на Регионалната Дирекция за социално
подпомагане – гр.Враца да разреши откриването на три ЦНСТ със следните
параметри, съгласно Приложение №3А от 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 и Единен
стандарт за годишна издръжка на дете, настанено в съответната социална услуга.
 1. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /за деца на възраст от 7
до 18г. /с умерена и тежка умствена изостаналост/
-капацитет – 10 места;
-численост на персонала – 9 работни места, /съгласно Приложение №3А – ЦНСТ за деца с
увреждания/
- делегиран от държавата стандарт за едно място за година – 7255 лв.;
-дата на откриване – 01.01.2012г.
 2. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /за деца на възраст от 7
до 18г. /с умерена и тежка умствена изостаналост/
-капацитет – 10 места;
-численост на персонала – 9 работни места, /съгласно Приложение №3А- ЦНСТ за деца с
увреждания/
- делегиран от държавата стандарт за едно място за година – 7255 лв.;
-дата на откриване – 01.01.2012г.
 1. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /за деца на възраст от 7
до 18г. /с умерена и тежка умствена изостаналост/
-капацитет – 10 места;
-численост на персонала – 9 работни места, /съгласно Приложение №3А – ЦНСТ за деца с
увреждания/
- делегиран от държавата стандарт за едно място за година – 7255 лв.;
-дата на откриване – 01.01.2012г.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: ДЗ с вх.№1000-54/07.04.2011г. от Петя Петрова Вутова – Кмет на
с.Радовене, община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №461
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с постъпила ДЗ с вх.№ 100054/07.04.2011 г. от Петя Петрова Вутова – Кмет на с.Радовене, община Роман, Общински
съвет гр.Роман, дава съгласие за изготвяне на ПУП за новообразувани имоти от имот ПОС,
актуван с АПОС № 1293/15.02.2007 г находящ се в УПИ VI в кв.23 пл.№ 207 по плана на
с.Радовене.

„ЗА” – 11ГЛ. 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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Искане с вх.№5800-88/22.06.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №462
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 № 058005 с площ от 14.911 дка при НТП: ливада, образуван от имот №
058002 и имот №073019 с площ 6.336 дка при НТП:нива, образуван от имонт№ 073016
находящи се в землище с.Струпец, община Роман на наследодателите на Илия Тошев
Цаков.
1.2. Поземлен имот № 073021 с площ от 2.685 дка при НТП: нива, образуван от имот
№073016 находящ се в землище с.Струпец на наследодателите на Марко Драганов
Марков.
1.3. Поземлен имот № 042008 с площ от 1.925 при НТП: пасище,мера, образуван от имоти с
№-ра 042005 и 042006 находящ се в землището на с. Камено поле на наследодателите на
Иван Николов Иванов.

1.4. Поземлен имот № 073020 с площ от 2.167 дка при НТП: нива, образуван от имот №
073016, находящ се в землището на с. Струпец на наследодателите на Мико Георгиев
Лалов.
1.5. Поземлен имот № 058004 с площ от 15.227 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 058002 в землище с. Струпец на наследодателите на Илия Тошев Цаков.
1.6. Поземлен имот № 016061 с площ от 4.394 дка при НТП: храсти и имот №016062 с
площ 6.121 дка при НТП храсти ,образувани от имот №016002 находящи се в землище
с.Стояновци на наследодателите на Йото Петков Крайнински.
1.7. Поземлен имот № 037008 с площ от 4.000 дка, НТП: нива, образуван от имот №
037005, находящ се в землище с.Синьо бърдо на наследодателите на Вела Маринова
Цолова.
1.8. Поземлен имот с № 019014 с площ от 1.576 дка при НТП: нива, образуван от имот №
019003, находящ се в землище с.Струпец на наследодателите на Георги Иванов Миков .
1.9. Поземлен имот № 011187 с площ от 4.849 дка, НТП: нива,образуван от имот №011058
и имот № 023043 с площ 2.810 при НТП:нива,образуван от имот №011057, находящи се в
землище с .Долна Бешовица на наследодателите на Найден Игнатов Ламбовски.
1.10 Поземлен имот № 054048 с площ от 4.067 дка, НТП:нива, образуван от имот № 054047
и имот №046099 с площ 6,059 дка, НТП:ливада, образуван от имот №046097, и имот
№023042 с площ 3,460 дка, НТП:нива, находящи се в землище с. Долна бешовица на
наследодателите на Найден Игнатов Ламбовски.
1.11. Поземлен имот № 042035 с площ от 5.340 дка при НТП: нива, образуван от имот №
042029 и №042030, и имот № 041051 с площ 3,251 дка, НТП:изоставена нива, образуван от
имотите №041032 и №041033, и имот №041052 с площ 4,427 дка, НТП:нива, образуван от
имотите №041013 и №041014, и имот №043091 с площ 5,695 дка, НТП:изоставена нива,
находящи се в землището на с. Кунино на наследодателите на Йоло Лалов Ангелов.
1.12. Поземлен имот № 115206 с площ от 0.678 дка при НТП: нива,образуван от имот
№115205, находящ се в землището на гр. Роман на наследодателите на Алекси Петков
Леков.
1.13. Поземлен имот № 039027 с площ от 1.568 дка, НТП: пасище, мера, образуван от имот
№ 000016 и имот №240005 с площ 0,262 дка, НТП:нива, образуван от имот №240002 и имот
№240001 с площ 2,326 дка, НТП:нива, находящи се в землище с.Синьо бърдо на
наследодателите на Дано Цолов Лачковски.
1.14. Поземлен имот с № 073018 с площ от 2.409 дка при НТП: нива, образуван от имот №
073016 и имот №073007 с площ 2,311 дка, НТП:нива, находящи се в землище с.Струпец на
наследодателите на Йордана Микова Вълкова и Вълко Вълковски .
1.15. Поземлен имот № 089007 с площ от 18.258 дка, НТП: пасище, мера, образуван ,
находящ се в землище с. Камено поле на наследодателите на Цено Танов Милов.
1.16 Поземлен имот №089037 с площ от 8.875 дка, НТП:гора в земеделски земи, образуван
от имот № 089031, находящ се в землище с. Камено поле на наследодателите на Васил
Танов Милов.

„ЗА” – 11ГЛ. 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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна записка от Анелия Венелинова Кръстева-Председател на ЧН при Народно
Читалище ”Искра-1921”-относно: Отпускане на допълнителни средства.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №463
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”Искра-1921”с.Синьо бърдо, дейност
738 „Читалища”-държавна дейност със сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, като
прехвърля бюджетните кредити от фонд „резервен”-местни дейности.
Средствата са с целево предназначение за транспортни разходи, нощувка, храна и
паркинг на фолклорния състав на читалището до гр.Кюстендил.

„ЗА” – 11ГЛ.

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.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Получена преписка от администрацията на Президента с вх.№97/27.04.2011г.относно: Опрощаване на публични вземания на лицето Димитър Марков Георгиев.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №464
Дава съгласие за опрощение на публично задължение на лицето Димитър Марков
Георгиев по преписка №94-00-763 от 19.04.2011г. на Администрацията на Президента на
Република България.

„ЗА” – 10ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- 1ГЛ.

8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмо вх.№4810-40/28.06.2011г. на изпълнителният Директор на
Национален доверителен еко фонд.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №465
Дава съгласие и задължава Кмета на община Роман да осигури необходимите средства за
обезпечаване на 15 % съфинансиране от стойността на допустимите разходи за проект вх.
№23/21.3.2011г.към Национален доверителен екофонд „НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ” ОС 1
за енергийна ефективност „Намаляване на вредните емисии и
повишаване на енергийната ефективност на ОУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КАМЕНО
ПОЛЕ, общ. Роман” от страна на бенефициента община Роман.

„ЗА” – 11ГЛ. 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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.Актуални въпроси.

В 1520 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

