ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр.Роман
бул.”Христо Ботев”132-136

тел.09123 2064
e-mail: osroman@dbv.bg

П Р О Т ОК О Л
№23
Днес 26.04.2013г. се проведе заседание на Общинския съвет на
Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
От ОбА –Роман : инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман,
Вълчо Маринов - Зам.кмет на Община Роман, Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на община Роман, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Йоло
Богданов-кмет на с.Кунино, М.Кузманов- кмет с.Радовене, Кр.Кръстевкм.наместник на с.Хубавене, Д.Йорданова-км.наместник на с.Струпец,
М.Даскалов-км.наместник на с.Курново, Р.Герганова–км.наместник на
с.Караш,
Присъстваха: граждани.
В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Общинският съветник Христина Петкова предложи в дневния ред да
влезе Докладна
записка от Христина Петкова Общински съветник
относно:Разпределение на средствата за спорт.
С 9 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинския съветник Стефан Петков предложи да влезе в дневния
ред Докладна записка от Стефан Петков Общински съветник - относно:
Промяна в Правилника за работа на Общинска Съвет.
С 4 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението не беше прието.
Общинския съветник Стефан Петков предложи да отпаднат от
дневния ред т.12.Докладна записка от Кмета на община Роман
инж.Красимир П.Петков - относно: Приемане на годишен отчет за касово
изпълнение на Бюджета и ИБСФ на Община Роман за 2012г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинският съветник Пламен Младенов предложи в дневния ред да
влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков
- относно: Решение №293 прието с Протокол №38/30.04.2010г. на Общински
съвет гр.Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинският съветник Пламен Младенов предложи в дневния ред да
влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков
- относно: Решение №266 прието с Протокол №20/29.03.2013г. на ОбС-Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да
влезе Заповед на Областният управител относно:Решение №265 от Протокол
№20/29.03.2013г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да
влезе Докладна записка от Тихомир Вълчев относно:Приемане на програма за
работа на ОбС.Роман до края на 2013г.
С 11 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Общинския съветник на ОбС-Роман Христина Петкова –
относно: Отпускане на средства за зрелостници на випуск 67 на СОУ „Васил
Левски” гр.Роман.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на
община Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост,приета с Решение №225 прието с Протокол
№18/25.01.2013.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за първото
тримесечие на 2013г. на Кмета на Община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Промяна на Наредба №18 за управление на отпадъците на
територията на община Роман.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Приемане на програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации на
територията на община Роман.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Предварително съгласие за провеждане процедура по ПУП.
8.Обяснителна записка от Управителя на „Роман автотранспорт”ЕООД
Красимир Кръстев относно:Годишния отчет за финансовите резултати от
дейността на „Роман автотранспорт”ЕООД за 2012 година.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Ползване на дървесина от горски фонд представляващ част от
общински имот №000499, подател 205/т с площ от 8,571 дка. намиращ се в
землището на с.Кунино, общ. Роман,обл.Враца съгласно Лесоустройствен
проект на горите на общ.Роман.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Учредяване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Разрешение за изменение на ПУП одобрен със Заповед №44/14.01.2009г.
на Кмета на Община Роман на основание Решение №111/25.09.2008г. на
ОбС.Роман и изработване на ПУП за изграждане на МВЕЦ „Долна Бешовица”.
12.Докладна
записка
от
Христина Петкова Общински съветник
относно:Разпределение на средствата за спорт.
13.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №293 прието с Протокол №38/30.04.2010г. на Общински
съвет гр.Роман.

14. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №266 прието с Протокол №20/29.03.2013г. на ОбС-Роман.
15. Заповед на Областният управител относно:Решение №265 от Протокол
№20/29.03.2013г.
16. Докладна записка от Тихомир Вълчев –Председател на ОбС-Роман
относно:Приемане на програма за работа на ОбС.Роман до края на 2013г
17. Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Общинския съветник на ОбС-Роман Христина Петкова –
относно: Отпускане на средства за зрелостници на випуск 67 на СОУ „Васил
Левски” гр.Роман.
Общинския съветник Христина Петкова си направи отвод
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №273
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
СОУ”Васил
Левски”-гр.Роман,
дейност
322
„Общообразователни училища” със сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева,като прехвърля
бюджетни кредити:
от фонд „резервен” – местни дейности – 1500/хиляда и петстотин/ лева;
Средствата са с целево предназначение за празнична вечеря на 24.05.2013г. в гр.Роман.

“ЗА”- 9гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Даринка Лазарова
7.Пламен Младенов
8.Хрисимир Радовенски
9.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- 3гл. 1.Иван Цветков
2.Валери Ролански
3.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма

2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на
община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №274
На основание чл.24а, ал.6 от Закона аз автомобилните превози, ОбС-Роман
остава без промяна максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег на територията на Община Роман, а именно:
-дневна тарифа – 1,30лв./км;
-нощна тарифа – 1,50лв-/км.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николоав
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Стефан Петков
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост,приета с Решение №225 прието с Протокол
№18/25.01.2013.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №275
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета с Решение №
225 прието с Протокол № 18/25.01.2013 г. на ОбС-Роман, като включва, следните
имоти:

№
№ по на
ред АОС
1.

1767

Описание на имота

Местонахождение
на имота

площ на
имота
кв.м./дка

имот № 126003,
НТП: нива и пета категория
имот № 126001,
НТП: нива и пета категория
имот № 046035
НТП:нива и четвърта категория

местността
5.384 дка
„Брожден”, гр.Роман
2.
1766
Местността
0.500 дка
„Брожден”, гр.Роман
3.
1761
местността
1.372 дка
„Требежа”,
землище с.Синьо бърдо
2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на
пазарни цени на горе цитираните и подробно описани имоти,
необходими за откриване на процедури за продажба чрез провеждане на публично
оповестени търгове с явно наддаване, като приетата оценка на всеки един от тях,
да се счита за начална тръжна цена.
“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”- 1гл. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Костадин Генов
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за първото
тримесечие на 2013г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №276
Приема писмения отчет за получените суми от командировки за първото
тримесечие на 2013г. на Кмета на Община Роман.

“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Хрисимир Радовенски
10.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- 1гл.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.

1.Стефан Петков
1.Пламен Младенов

Общинският съветник Стефан Петков напусна залата
Общинският съветник Христина Петкова напусна залата
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Промяна на Наредба №18 за управление на отпадъците на
територията на община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №277
1.ОбС-Роман отменя Наредба №18 за управление на отпадъците на територията
на Община Роман, приета от ОбС-Роман с решение №225 от Протокол
№31/25.09.2009г.
2.На основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 и чл.22 от ЗМСМА, ОбС-Роман приема
Наредба №18 за управление на отпадъците на територията на Община Роман.
“ЗА”- 9гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Веска Иванова
3.Кирил Иванов
4.Мариана Николова
5.Иван Цветков
6.Даринка Лазарова
7.Пламен Младенов
8.Хрисимир Радовенски
9.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Валери Ролански
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Приемане на програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации на
територията на община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №278
Приема програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации на територията
на община Роман.
“ЗА”- 10гл.

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

Общинският съветник Стефан Петков се върна в залата
Общинският съветник Христина Петкова се върна в залата
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Предварително съгласие за провеждане процедура по ПУП.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №279
1.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25 ал.5
във връзка с ал.3, т.5 и ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.74, ал.2 и чл.75 ал.1 от Закона за
подземните богатства и чл.39, ал.3 във връзка с ал.2 от ЗОС дава предварително
съгласие със срок на валидност една календарна година, за промяна
предназначението на земеделски имот с номер 027042 с площ от 3.508 дка при
НТП:пасище с храсти и четвърта категория на земята при не поливни условия,
находяща се в местността „Виса” землище с.Кунино, община Роман, актуван
АПОС № 1750/11.12.2012 г. за не земеделски нужди.
2. Дава предварително съгласие за учредяване право на ползване върху имот
027042 с площ от 3.508 дка при условията на чл.74, ал.2 и чл.75 ал.1 от ЗПБ след
смяна на неговото предназначение, съгласно изискването на чл.25 ал.7 от ЗСПЗЗ.
Учредяването на ограниченото вещно право да е съобразно разпоредбите на чл.39
ал.3 във връзка с ал.2 от ЗОС и чл.67 от НРПУРОИ на ОбС-Роман – възмездно без
провеждане на тръжна и конкурсна процедура.

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- 1гл. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма
8.Обяснителна записка от Управителя на „Роман автотранспорт”ЕООД
Красимир Кръстев относно:Годишния отчет за финансовите резултати от
дейността на „Роман автотранспорт”ЕООД за 2012 година.
Общинския съветник Мариана Николова си направи отвод
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №280
ОбС-Роман приема за сведение годишния отчет за финансовите резултати от
дейността на „Роман автотранспорт”ЕООД за 2012 година.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Иван Цветков
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

9.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Ползване на дървесина от горски фонд представляващ част от
общински имот №000499, подател 205/т с площ от 8,571 дка. намиращ се в
землището на с.Кунино, общ. Роман,обл.Враца съгласно Лесоустройствен
проект на горите на общ.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №281
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ и чл.5,
ал.1 и чл.27, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии –държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървестни горски продукти /в сила от 06.12.2011 г. Приета с ПМС № 316
от 24.11.2011 г. обн. ДВ. бр. 96 от 6 декември 2011 г. /, ОбС – Роман разрешава
добиването на 60 куб. м. стояща тополова дървесина от 8, 571 дка. горски фонд от
общински имот №000499, подотдел 205/т намиращ се в местността „……………“ от
землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца с обща площ на имота 63.463 дка.
Ползването на дървесината да бъде по начин „чрез продажба на стояща дървесина на
корен;”.
2. Възлагането на изпълнението на дейностите да се извърши съгласно
чл.27, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти - чрез сключване на договор с изпълнител.
3.Същият имот да се включи в програмата за залесяване.

“ЗА”- 12гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Учредяване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №282
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл.
64 ,ал.1 и 2 от Закона за енергетиката ОбС Роман:
1. Одобрява трасе за въздушен ел. провод ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ
„Струпец” към ел. мрежата с въздушна линия 20 kV към ел. уредбата на
ВЕЦ”Долна Бешовица” през № 000725, НТП –Др. трайни насаждения ;КЗ-Десета в
землището на с. Долна Бешовица -10,64 л.м дължина на въздушното ел. трасе и
сервитут от 0,081дка.
2. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на техническата инфраструктура
въздушен ел. провод ВЛ 20 kV присъединяване на МВЕЦ „Струпец” към ел.
мрежата с въздушна линия 20 kV към ел. уредбата на ВЕЦ ”Долна Бешовица”
през имот № 000725, НТП –Др. трайни насаждения ;КЗ-Десета в землището на с.
Долна Бешовица -10,64 л.м дължина на въздушното ел. трасе и сервитут от
0,081дка на Турбоген” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София ,ул.
Николай Хайтов № 3А ЕИК 106623336 за
3. Възлага на Кмета на община Роман да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с горното учредяване на сервитута и правото на прокарване по
настоящето решение, включително и възлагане на пазарна оценка и издаване на
Заповед за учредяване на възмездно прово на прокарване на въздушния ел. провод
по чл.193,ал. 4 от ЗУТ.
“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”- 1гл. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Костадин Генов

11.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Разрешение за изменение на ПУП одобрен със Заповед №44/14.01.2009г.
на Кмета на Община Роман на основание Решение №111/25.09.2008г. на
ОбС.Роман и изработване на ПУП за изграждане на МВЕЦ „Долна Бешовица”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №283
1.На основание чл.21,ал.1т.11 от ЗМСМА ,чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ ОбС –Роман
дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлени имоти
находящи се в землището на с. Долна Бешовица и гр. Роман както следва: №
000105-полски път местност Церовица;000106 полски път местност
Церовица;000108 полски път местност Церовица;000109 напоителни канали в
местност Церовица;000110 полски път местност Церовица;000111 напоителни
канали в местност Церовица;000112 полски път местност Церовица;000113
напоителни канали в местност Церовица;000114 напоителни канали в местност
Церовица;000115 напоителни канали в местност Церовица;000116 полски път
местност Церовица;000166 полски път местност Церовица;000167 полски път
местност Церовица;000168-напоителни канали в местност Церовица ; и 000169
полски път местност Церовица за изграждане на обект”разширяване на водно
огледало към МВЕЦ”Долна Бешовица”
2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.124б от ЗУТ
ОДОБРЯВА съставеното от възложителя във връзка с чл.125,ал.2 ЗАДАНИЕ за
изработване на ПУП,придружено от Опорен план.
3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,чл.135, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
постъпило заявление вх. № 2600-55/1/20.03.2013г. от ВЕЦ”Долна Бешовица”ЕООД
ЕИК 106052909 за изменение на влязъл в сила ПУП,заедно с приложения към него
опорен план и задание –предложение за изменение по чл.135,ал.2 от ЗУТ ОБС
Роман Разрешава съгласно с чл.124а, ал.1и ал.5 от ЗУТ, изработването на ПУП/ПР
и ПЗ/ да се възложи на заинтересованите лица подали заявление собственици на
имоти ВЕЦ „Долна Бешовица” ЕООД за разширение на обект : водно огледало към
МВЕЦ”Долна Бешовица”
4.На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Решението на Общинския съвет по чл.
124 и 124а да се разгласи с обявление, което се постави на определените за това
места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи
места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник.
“ЗА”- 12гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова

4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

12.Докладна
записка
от
Христина Петкова
относно:Разпределение на средствата за спорт.

Общински

съветник

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №284
Общинския съветник Христина Петкова си оттегля Докладната записка за
следващо заседание
“ЗА”- 12гл.

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

Общинския съветник Мариана Николова напусна залата
13.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №293 прието с Протокол №38/30.04.2010г. на Общински
съвет гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №285
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС и
Решение № 293 прието с протокол № 38/30.04.2010 г. утвърждава изготвените
оценка на дървена дограма втора употреба от лицензиран оценител – общинска
собственост, както следва:

№ по
ред
1
2

Обект

Дървена дограма втора
употреба-врати и прозорци

Дървени врати на 15 лв./кв.м
квадратен метър
Прозорци с дървена 10 лв./кв.м
дограма

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 процедури по провеждане на
търгове с явно наддаване за продажба на горецитираните вещи до изчерпване на
бройката, като приетата пазарна стойност на актива, служи за определяне на
единичната начална тръжна цена.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Иван Цветков
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

Общинския съветник Мариана Николова се върна в залата
14. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №266 прието с Протокол №20/29.03.2013г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №286
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОС,
решение № 266 прието с Протокол № 20/29.03.2013 г. на ОбС-Роман, ОбС-Роман,
утвърждава изготвени оценки на недвижими имоти - ЧОС от лицензиран оценител, както
следва:

№ по
ред

№
на
АОС

Описание на имота

Местонахождение на
имота

1.

1455

кв.46 УПИ ІІ, пл.№154

с.Караш

2.

1754

Имот №000006 НТП:храсти и трета
категория

землище с.Кунино

площ на
имота
кв.м./дк
а
1000
кв.м.
4.065 дка

Начална
Тръжна
Цена
/без ДДС/
4.130 лв.
2.700 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”- 12гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

Общинския съветник Иван Цветков напусна залата
15. Заповед на Областният управител относно:Решение №265 от Протокол
№20/29.03.2013г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №287
1.Общински съвет – Роман отменя свое решение №265 от Протокол
№20/29.03.2013г.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25 от Наредба №4 на ОбСРоман за опазване на околната среза и като основен разпоредител с
общинската собственост, ОбС-Роман разрешава добиването на дървесина
от общински имот №000187, №000188, №000192 и №000194, намиращ се в
местността „…………...” в землището на с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца.
Добитата дървесина да се използва, като дърва за огрев за следващия
отоплителен сезон на общинските учреждения, училища и детски градини,
като разходите по добива и транспорта са за сметка на бюджетите им.
Ползването на останалата дървесина да бъде по начин, чрез продажба на
стояща дървесина на корен” на фирмата изпълнител по цени определени в
Наредба №9 на ОбС-Роман за определянето и администратирането на
местните такси и цени на услуги.
3.Възлагането на изпълнението на дейностите да се извърши съгласно
изискванията на ЗОП.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма

Общинския съветник Иван Цветков се върна в залата
Общинския съветник Пламен Младенов напусна залата
16. Докладна записка от Тихомир Вълчев Председател на
ОбС - Роман
относно: Приемане на програма за работа на ОбС.Роман до края на 2013г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №288
Приема програма за работа на ОбС-Роман до края на 2013г.

“ЗА”- 10гл.

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.

Общинския съветник Пламен Младенов се върна в залата
17. Актуални въпроси.

В 1630 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

