ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№54
Днес 05.08.2011г. 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.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов

От ОбА –Роман:инж.К.Петков-кмет на Община Роман;В.Маринов-Зам.Кмет на
община Роман; С.Джамбазка - Секретар на Община Роман;Хр.Томов-Директор на
Дирекция „АПИТО и ФСД”;Цв.Ботева-кмет на с.К.поле;Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо
Ив.Георгиев-кмет на с.Кунино; Петя Вутова-кмет на с.Радовене; К.Генов –кмет на
с.Струпец; Р.Герганова - км.наместник на с.Караш; К.Йотова - км.намесник на
с.Стояновци;И.Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище.

Присъстваха:Медии и граждани.

В 0940ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков оттегли от дневния ред
т.3 - Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Учредяване на новообразуван имот, включване в програма за
продажба и изготвяне на пазарна оценка, находящ се в землището на с.Камено
поле.

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:Информация по отчета на бюджета на Общината за първото
шестмесечие на 2011 година.
2.Докладна записка от Христина Петкова-Директор на СОУ”Васил Левски”
гр.Роман-относно:Отпускане на бюджетни кредити за изплащане на разходите за
превоз на ученици от СОУ „Васил Левски”, гр.Роман, над 16 годишна възраст.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на изготвени оценки на пазарна стойност право на
строеж в недвижим имот – собственост на Община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти
Общинска собственост по чл.8 и чл.9 от ЗОС за 2011г. с Решение №383 прието с
Протокол №47/28.01.2011г. на ОбС-Роман.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Писмен отчет за получените суми от командировки за второто
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Споразумение за сътрудничество между община Роман , Министерство
на културата, Програма на ООН за развитие/ПРООН/ и библиотеката в Народно
Читалище „Васил Левски-1923” в с.Струпец.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.01.2011г. до 30.06.2011г.
8.Докладна записка от Председателя на ОбС - Роман Божидар Нинов –
относно:Отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.01.2011г.
до 30.06.2011г.
9.Отчет от Красимир Кръстев-Управител на „Роман автотранспорт”ЕООД относно:Финансовите
резултати
от
дейността
на
„Роман
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2011г.
10.Докладна записка от Наталия Георгиева-Председател на НЧ”Васил Левски1923”с.Струпец-относно: Отпускане на финансова помощ.
11.Докладна записка от Кмета на с.Струпец, община Роман Костадин Геновотносно:Отреждане на терен в с.Струпец за построяване на параклис.
12.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Информация по отчета на бюджета на Общината за първото
шестмесечие на 2011 година.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №467
Приема информация по отчета на бюджета на общината за първото шестмесечие
на 2011година за първото полугодие за 2010год. на Община Роман за сведение.

„ЗА” – 7ГЛ. 1. Пламен Младенов
2. Теменужка Кръстева
3.Илина Христова
4.Стоян Тодоров
5.Иван Димов
6. Маргарита Трифонова
7. Мариана Николова
“ПРОТИВ”- НЯМА
“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3.Тихомир Вълчев
4.Хрисимир Радовенски
5.Румен Цалов
2.Докладна записка от Христина Петкова-Директор на СОУ”Васил Левски”
гр.Роман-относно:Отпускане на бюджетни кредити за изплащане на разходите за
превоз на ученици от СОУ „Васил Левски”, гр.Роман, над 16 годишна възраст.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №468
На основание чл.21, ал.1, г.5 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман:
1.Дофинансира бюджета на СОУ „Васил Левски” гр.Роман дейност 322
„Общообразователни училища със сумата от 2192/две хиляди сто деветдесет и
два/ лева, като прехвърля бюджетни кредити от фонд „Резервен”- местни
дейности.
2.Средствата са за изпълнение на транспортни разходи за пътуващите
ученици от СОУ „Васил Левски” гр.Роман над 16 годишна възраст.

„ЗА” – 12ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Стоян Тодоров
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: Утвърждаване на изготвени оценки на пазарна стойност право на
строеж в недвижим имот – собственост на Община Роман.
Общинският съветник Теменужка Кръстева напусна залата.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №469
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.1 и чл.41 от ЗОС и
Решение № 383 прието с Протокол № 47/28.01.2011 г. на ОбС-Роман, Общински съвет
утвърждава изготвените оценки от лицензиран оценител на терените – ЧОС, както следва:
№ по
ред
1
2

№
на
АОС
845
848

Описание на имота

Терен №9 от 21 кв.м.
Терен №12 от 21 кв.м.

Местонахождение на имота

Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман

Начална
тръжна
цена /без
ДДС/, лв.
340.00
340.00

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.59 от НРПУРОИ на
ОбС- Роман възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на публично
оповестени търгове с явно наддаване за отстъпване право на строеж върху горепосочените терени
за строителство на гаражни клетки и търговски обекти, 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.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Стоян Тодоров

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Теменужка Кръстева се върна в залата.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти
Общинска собственост по чл.8 и чл.9 от ЗОС за 2011г. с Решение №383 прието с
Протокол №47/28.01.2011г. на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №470
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС ОбСРоман, допълва Програма за продажби на имоти-ЧОС приета с Решение№383 прието с
Протокол № 47/28.01.2011 г. на ОбС-Роман
№ по
ред
1.
2.

№
на
АОС
1153/
22.07.
2005 г.
1160/
22.07.
2005 г.

Описание на имота

Местонахождение на
имота

ЗП
площ на
имота
кв.м./дка

Апартамент № 1 бл.4 вх.Б

Гр.Роман

39.44 кв.м

Апартамент № 13 бл.4 вх.Б

Гр.Роман

39.44 кв.м

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за изготвяне на
пазарна оценка на горе цитираните и подробно описани имоти.

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

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Писмен отчет за получените суми от командировки за второто
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №471
Приема
отчета за получените суми от командировки за второто
тримесечие на 2011година на Кмета на Община Роман.

„ЗА” – 12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Споразумение за сътрудничество между община Роман , Министерство
на културата, Програма на ООН за развитие/ПРООН/ и библиотеката в Народно
Читалище „Васил Левски-1923” в с.Струпец.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №472
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.15 от ЗМСМА;
1. Община Роман участва като партньор на местно ниво в Проект №00071115 –
Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки”, като одобрява текста на Споразумението за
сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от
настоящето решение.
2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящето решение упълномощава Кмета на
община Роман да подпише от името на общината споразуменията за
сътрудничество между общината, Министерство на културата, Програма на ООН
за развитие и библиотеките при читалище „Васил Левски-1923” с.Струпец
4. Задължава Кмета на община Роман да информира периодично Общинския
съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение на Комисията по
образование към Общинския съвет-гр.Роман.

„ЗА” – 12ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Пламен Младенов напусна залата.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.01.2011г. до 30.06.2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №473
На основание чл.21,ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА , приема отчет на Кмета на
Община Роман за изпълнение на актовете на ОбС-Роман за периода от
01.01.2011г. до 30.06.2011г.

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Председателя на ОбС - Роман Божидар Нинов –
относно:Отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.01.2011г.
до 30.06.2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №474
На основание чл.21, ал.2 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 01.01.2011г. до 30.06.2011г

„ЗА” – 11ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

9.Отчет от Красимир Кръстев-Управител на „Роман автотранспорт”ЕООД относно:Финансовите
резултати
от
дейността
на
„Роман
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2011г.
Общинският съветник Хрисимир радовенски напусна залата.
Общинският съветник Пламен Младенов се върна в залата.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №475
Общинският съветник Мариана Николова си направи отвод поради
конфликт на интереси.
Приема Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман
автотранспорт”ЕООД през първото шестмесечие на 2011година.

„ЗА” – 10ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Докладна записка от Наталия Георгиева-Председател на НЧ”Васил Левски1923”с.Струпец-относно: Отпускане на финансова помощ.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №476
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман дофинансира
бюджета на Народно Читалище „Васил Левски-1923” с.Струпец със сумата от 300
/триста/ лева, като прехвърля бюджетни кредити от фонд „Резервен”-Местни
дейности.

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

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Хрисимир Радовенски се върна в залата.
11.Докладна записка от Кмета на с.Струпец, община Роман Костадин Геновотносно:Отреждане на терен в с.Струпец за построяване на параклис.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №477
1.На основание чл.21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ –
ОбС-Роман дава съгласие и възлага на Кмета на Община Роман да изготви ПУП –
План за застрояване и регулация за обособяване на имот и отреждането му за
строителство на параклис от имот ПОС с обществено обслужващо
предназначение находящ се в кв.17 УПИ 7 пл.№103 и 104 по плана на с.Струпец.
2.Имотите да се обособят с размери съгласно чл.19 от ЗУТ.

„ЗА” – 12ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева

5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

12.Актуални въпроси.

В 1115 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

