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
№25
Днес 31.05.2013г. се проведе заседание на Общинския съвет на
Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
От ОбА –Роман :Вълчо Маринов - Зам.кмет на Община Роман,
Севдалина Джамбазка-Секретар 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, К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци,
М.Даскалов-км.наместник на с.Курново, Р.Герганова–км.наместник на
с.Караш,Ив.Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище.
Присъстваха: граждани.
В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Общинският съветник Хрисимир Радовенски напусна залата

Общинският съветник Мариана Николова предложи в дневния ред да
влезе Докладна
записка от Мариана Николова Общински съветник
относно:Отпускане на допълнителни средства от фонд „Резервен” от
Общинския бюджет за 2013г..
С 11 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 6 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението не беше прието.
Общинският съветник Хрисимир Радовенски се върна в залата
Общинския съветник Пламен Младенов предложи да отпаднат от
дневния ред т.9.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 9 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Общинският съветник Даринка Лазарова предложи в дневния ред т.8.
Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Постъпило искане от „Пенсионерски клуб”-Караш с вх.№92002/21.11.2012г.да стане т.1.
С 10 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.Петков –
относно: Постъпило искане от „Пенсионерски клуб”-Караш с вх.№92002/21.11.2012г.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-113/07.05.2013г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Необходимостта от удължаване с два месеца на срока за изпълнение
на договор №BG161PO001/4.1-04/2010//26 ОТ 01.06.2010г.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Съгласие за изработване на ПУП за новообразуванe на имот в УПИ I
кв.58 по плана на гр.Роман.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Допълнение на списъка на длъжностите в ОбА-Роман за 2013г. имащи
право на транспортни разходи от общинския бюджет за 2013 годинаПриложение №8.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Честване на 35-годишен юбилей на ОДЗ”Зора”-гр.Роман.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Разрешение на Общинският съвет, на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ,
за изработване на общ устройствен план на Община Роман.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Училищната мрежа за учебната 2013/2014г.
9.Докладна
записка
от
Мариана Николова Общински съветник
относно:Отпускане на допълнителни средства от фонд „Резервен” от
Общинския бюджет за 2013г..
10. Актуални въпроси.

1. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Постъпило искане от „Пенсионерски клуб”-Караш с вх.№92002/21.11.2012г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №289

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 и ал.5 от ЗОС
и чл.68 т.1 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Учредява безвъзмездно право
на ползване за срок от три години, върху имот частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІ, пл.№63, находящ се в кв.24 по
плана на с.Караш с площ от 340 кв.м, ведно с едноетажна полумасивна
жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м, актуван с АЧОС №
1207/06.04.2006 г. на Сдружение „Пенсионерски клуб – Караш” като
юридическо лице с нестопанска цел осъществяващо общественополезна
дейност регистрирано с решение № 91/23.10.2012 г. на Окръжен съд
гр.Враца и вписан в централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност под №
20121112010.
ІІ. Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС.
“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 3гл.. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
3.Костадин Генов
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-113/07.05.2013г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №290

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:
І.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални
граници на следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 009012 с площ от 2.578 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 000717 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община
Роман на наследниците на Димитър Велчов Котовски.
1.2. Поземлен имот № 077048 с площ от 2.591 дка при НТП: храсти,
Поземлен имот № 132009 с площ от 1.635 дка при НТП: изоставена
ливада , образуван от имот № 000413, Поземлен имот № 000924 с площ
от 7.494 дка при НТП: нива, находящи се в землище с.Кунино, община
Роман на наследниците на Йоло Миков Бърдаров.
1.3. Поземлен имот № 037054 с площ от 6.045 при НТП: изоставена нива,
образуван от имот № 037004 находящ се в землище с.Струпец, община
Роман на наследниците на Мико Цаков Михов.
1.4. Поземлен имот № 032028 с площ от 5.769 дка при НТП: гора в
зем.земи, образуван от имот № 000123, Поземлен имот № 032011 с площ
от 3.756 дка при НТП: овощна градина, находящи се в землището на
с.Караш, община Роман на наследниците на Вуто Пелов Иванов.
1.5. Поземлен имот № 025013 с площ от 2.246 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 025003 находящ се в землището на с.Струпец,
община Роман на наследниците на Мико Цаков Михов.
1.6. Поземлен имот № 084006 с площ от 4.567 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 115212 находящ се
в землището на с.Долна
Бешовица, община Роман на наследниците на Митко Ангелов Гаговски.
1.7. Поземлен имот № 772032 с площ от 1.685 дка при НТП: изоставена
нива, образуван от имот № 772028 находящ се в землището на с.Синьо
бърдо, община Роман на наследниците на Марин Вутов Бенчев.
1.8. Поземлен имот № 059003 с площ от 3.149 дка при НТП:ливада,
образуван от имот № 059002, Поземлен имот № 066056 с площ от 5.507
дка при НТП:нива, образуван от имот № 066044, Поземлен имот №
058007 с площ от 6.479 дка при НТП:нива находящи се в землището на
с.Струпец, община Роман на наследниците на Вуто Миков Йолов.
1.9. Поземлен имот № 123022 с площ от 1.504 дка при НТП: изоставена
нива, образуван от имот № 000067, Поземлен имот № 120053 с площ от
2.177 дка при НТП:изоставена нива, образуван от имот № 120025,
Поземлен имот № 025012 с площ от 6.479 дка при НТП:нива находящи се
в землището на с.Струпец, община Роман на наследниците на Тошо
Цолов Дичев

1.10. Поземлен имот № 000350 с площ от 7.841 дка при НТП: изоставена
нива, образуван от имот № 000349 и 000348, Поземлен имот № 048034 с
площ от 15.388 дка при НТП:ливада, образуван от имот № 000365,
Поземлен имот № 099046 с площ от 5.000 дка при НТП:полска култура,
образуван от имот № 099045, Поземлен имот № 107041 с площ от 2.790
дка при НТП:изоставена ливада, образуван от имот № 107018, Поземлен
имот № 089039 с площ от 8.807 дка при НТП: ливада, образуван от имот
№ 089017 находящи се в землището на с.Камено поле, община Роман на
наследниците на Мило Иванов Касапски
1.11. Поземлен имот № 109009 с площ от 6.700 дка при НТП: гора в
зем.земи, образуван от имот № 109004 находящ се
в землището на
с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Цоло Николов
Мариновски
1.12. Поземлен имот № 109072 с площ от 1.505 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 109067 находящ се в землището на с.Камено поле,
община Роман на наследниците на Кръстьо Ангелов Нинов
ІІ. На основание чл. 7, ал. 4 от Закона за общинска собственост
във връзка с чл.25 ал.1 от ЗСПЗЗ,
отказва да възстанови
собствеността в стари реални граници, на изброените по-долу имоти,
както следва:
1. Поземлен имот № 112002 с площ от 4.306 дка и НТП: пасище,
мера, образуван от имот № 112001 находящ се в землището на с.Синьо
бърдо по искане на наследниците на Марин Вутов Бенчев.
2. Поземлен имот № 025012 с площ от 1.428 дка, образуван от имот
№ 025011 в землище с.Синьо бърдо, при начин на трайно ползване –
„пасище с храсти“, по искане на наследниците на Тошо Цолов Дичев.
3. Поземлен имот № 089028 с площ от 7.387 дка, образуван от имот
№ 089016 в землище с.Камено поле при начин на трайно ползване –
„пасище, мера“ по искане на наследниците на Мило Иванов Касапски.
“ЗА”- 13гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков

11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Стефан Петков напусна залата
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Необходимостта от удължаване с два месеца на срока за изпълнение
на договор №BG161PO001/4.1-04/2010//26 ОТ 01.06.2010г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №291
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбСРоман:
1.Упълномощава Кмета на Община Роман да издаде в полза на Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” следното обезпечение,
гарантиращо авансово плащане по Договор №BG161PO001/4.1-04/2010/026 от
01.06.2010Г., а именно: Запис на Заповед без протест и без разноски в полза на
МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”(20072013г.) в размер на 343 764,72лв. /триста четиридесет и три хиляди седемстотин
шестдесет и четири лева и седемдесет и два стотинки/ представляващ 35% от
стойността на безвъзмездната финансова помощ платим при представяне, който да
обезпечава пълния размер на авансовото плащане. Срок за предявяване за плащане
– до 31.11.2013г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2.Издаването на Запис на Заповед от Кмета на Община Роман да се извърши по
реда на горецитирания Договор №BG161PO001/4.1-04/2010/026 от 01.06.2010г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по образец, представен от
Договарящия орган.
“ЗА”- 12гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков

8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Стефан Петков се върна в залата
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Съгласие за изработване на ПУП за новообразуванe на имот в УПИ I
кв.58 по плана на гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №292
1.На основание чл.21 ал.1, т. 11 и т.8 от ЗМСМА, предвид
разпоредбите на чл.134 ал.1 т.1 и 2 от ЗУТ, Общински съвет- Роман, дава
съгласие да се възложи изработването на ПУП за обособяване от УПИ І
“прилежащ терен към съществуваща сграда собственост на
„Тритон”ЕООД”, нов УПИ в кв.58 по плана на гр.Роман, отреден “За
прилежащ терен ”, с площ 400 кв.м. от заинтересованото лице – „Тритон”
ЕООД гр.Роман
2.Възлага на кмета на Община Роман да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

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

“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.. 1.Пламен Младенов
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Допълнение на списъка на длъжностите в ОбА-Роман за 2013г. имащи
право на транспортни разходи от общинския бюджет за 2013 годинаПриложение №8.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №293
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от ПМС
№1/09.01.2013г.- за изпъне ние на Държавния бюджет на Република България за
2013 година ОбС-Роман допълва списъка на длъжностите в ОбА-Роман за 2013г.,
имащи право на транспортни разноски за 2013г. – Приложение №8, в Раздел
„Здравеопазване” считано от 01.05.2013г., както следва:
СПИСЪК
На длъжностите в ОбА-Роман за 2013 година, които имат
Право на транспортни разноски от 01.05.2013год.
№
4.

Заемана длъжност
Здравеопазване
Медицински специалист

Маршрут
Кунино - Роман

“ЗА”- 13гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Честване на 35-годишен юбилей на ОДЗ”Зора”-гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №294
За тържественото откриване и отбелязване на 35-годишния юбилей от
откриването на ОДЗ „Зора” гр.Роман да бъде отпусната сумата от 800 /осемстотин
/лева от фонд „Резервен”.
“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”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”-4гл.. 1.Божидар Нинов
2.Иван Цветков
3.Валери Ролански
4.Стефан Петков
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Разрешение на Общинският съвет, на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ,
за изработване на общ устройствен план на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №295
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗУТ и при мотиви, подробно изложени в
докладната записка, ОбС-Роман:
1.Разрешава изработването на общ устройствен план на община Роман.
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ
за изработване на проект за общ устройствен план на Община Роман.

3.Решението на Общинският съвет да се разгласи с обявление, което да се
постави на определените за това места в сградата на общината, района или
кметството, както и на други подходящи маста в съответната територия-предмет на
плана, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник.
4.Възлага на Кмета на Община Роман да проучи възможностите за осигуряване
на външно целево финансиране за изработването на опорен план и доработване на
заданието, а при липса на такива възможности, средства за неговото изработване да
бъдат заложени в бюджета на общината за 2014г.
5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 2гл.. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Училищната мрежа за учебната 2013/2014г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №296
Запазва училищното мрежа в община Роман за учебната 2013/2014 година 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.

9.Докладна
записка
от
Мариана Николова Общински съветник
относно:Отпускане на допълнителни средства от фонд „Резервен” от
Общинския бюджет за 2013г..
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №297
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.1, т.3 от Закона за
общинските бюджети, Общински съвет-Роман прехвърля бюджетни кредити в
размер на 300/триста/ лева от фонд „Резервен” – за местни дейности от общински
бюджет за 2013г. по бюджета на НЧ „Светлина „ с.Хубавене за 2013г. – з
покриване на разходи, свързани с участието в Събор в комплекс „Дядо Йоцо гледа”
с. Очин Дол, община Мездра.
“ЗА”- 13гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

10. Актуални въпроси.
В 1540 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

