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
№26
Днес 28.06.2013г. 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,
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, Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо, М.Кузмановкмет с.Радовене, Кр.Кръстев- км.наместник на с.Хубавене, К.Йотовакм.наместник на с.Стояновци, М.Даскалов-км.наместник на с.Курново,
Р.Герганова–км.наместник на с.Караш,
Присъстваха: граждани.
В 1405ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Общинския съветник Пламен Младенов предложи в дневния ред да
влезе Докладна записка от Общинският съветник Мариана Николоваотносно: Поемане на дълг за покриване на временен недостиг на средства
на общинската фирма „Роман автотранспорт”ЕООД.
С 11 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинския съветник Пламен Младенов предложи в дневния ред да
влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир
П.Петков - относно: Отпускане на средства за изграждане на видео
наблюдение на с.Струпец.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Общинския съветник Пламен Младенов предложи в дневния ред да влезе
Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №225 прието с Протокол №18/25.01.2013г. и т.2 от
решение №275 прието с протокол №23/26-04.2013г. на Общински съвет
гр.Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

С 11 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.Петков –
относно: Приемане на 10 броя планове за работа при възникване на стихийни
бедствия на територията на Община Роман.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен
план/План за регулация на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии/ за промяна предназначението на земеделска земя.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Издаване на записна заповед от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор № 06/223/00282 от 26.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Първоначално
залесяване на не земеделски земи на територията на община Роман” сключен
между Община Роман и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет в «Здравна служба»
с.Кунино.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Получено писмо с вх.№1000-19/29/10.06.2013г. в община Роман за
изменение на чл.4(1) от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR
5112122-С002, за финансиране изпълнението на проект DIR 5112122-2-67
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци в Регион
Луковит”.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: т.3 от Решение №282 прието с Протокол №23 от 26.04.2013г.
7.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»
8. 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.
9.Докладна записка от Общинският съветник Мариана Николова- относно:
Поемане на дълг за покриване на временен недостиг на средства на
общинската фирма „Роман автотранспорт”ЕООД.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Отпускане на средства за изграждане на видео наблюдение на
с.Струпец.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №225 прието с Протокол №18/25.01.2013г. и т.2 от решение
№275 прието с протокол №23/26-04.2013г. на Общински съвет гр.Роман.
12. Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Приемане на 10 броя планове за работа при възникване на стихийни
бедствия на територията на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №298
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА в изпълнение на задълженията,
съгласно параграф 5 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условия и ред
за провеждане на евакуация и разсредоточване, ОбС Роман приема 10 броя планове
/съгласно приложенията/ за работа при възникване на стихийни бедствия на
територията на Община Роман и съставните кметства.
“ЗА”- 12гл.

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен
план/План за регулация на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии/ за промяна предназначението на земеделска земя.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №299
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията си по чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
Общински съвет гр.Роман, разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план/ план за регулация на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии/ - за промяна предназначението на земеделска земя –
поземлени имоти 027008; 027009; 027010; 027024; 027035; 027036; 027038; 027039;
027040; 027041; 027042; 027054 в землището на с.Кунино, община Роман за
обект”Концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1,т.6 от Закона за
подземните богатства – скално облицовъчни материали – варовици, от находище
„Врачански варовик”.
2.Одобрява заданието по чл.125, ал.3 от ЗУТ за изработване на Проект за
Подробен устройствен план.
3.Решението на Общински съвет да се разгласи с обявление, което да се
постави на определените за това места в сградата на общината, кметството, както и
на други определени за това места в съответната територия – предмет на плана, да
се публикува на интернет страницата на общината.
4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за
устройство на територията.

“ЗА”- 11гл.

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Издаване на записна заповед от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор № 06/223/00282 от 26.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Първоначално
залесяване на не земеделски земи на територията на община Роман” сключен
между Община Роман и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №300
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; и договор за отпускане
на финансова помощ № 06/223/00282 от 26.04.2013. по мярка 223 за Проект
„Първоначално залесяване на не земеделски земи на територията на община
Роман.”, сключен между Община .Роман и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов, Общинският съвет:
1.Упълномощава кмета на общината Роман да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 108 322,67 лв. (сто и
осем хиляди триста двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки.лв.) за
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 06/223/00282. От 26.04.2013г. по мярка 223.
за Проект Първоначално залесяване на не земеделски земи на територията на
община Роман „сключен между Община Роман и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2.Възлага на кмета на Община Роман да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/223/00282 от
26.04.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова

8.Пламен Младенов
9.Хрисимир Радовенски
10.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 2гл.. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет в «Здравна служба»
с.Кунино.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №301
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС във
връзка с чл.102, ал.4 от ЗЛЗ, Общински съвет гр.Роман възлага на кмета на община
Роман да сключи договор за наем с Д-р Лъчезар Георгиев Христов от гр.Роман за
лекарски кабинет в „Здравна служба” с.Кунино от 30 кв.м. находящ се на първият
етаж в комбинирана административна сграда с.Кунино – частна общинска
собственост, находящ се в кв.20 УПИ ХХХ по плана на с.Кунино при месечен наем
в размер на 8.97 лв. определен, съгласно тарифа на основание наемни цени на
имотите и обектите общинска собственост.
“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Мариана Николова
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”- 1гл.. 1.Кирил Иванов

5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Получено писмо с вх.№1000-19/29/10.06.2013г. в община Роман за
изменение на чл.4(1) от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR
5112122-С002, за финансиране изпълнението на проект DIR 5112122-2-67
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци в Регион
Луковит”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №302
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет
Роман реши:
1. Община Роман, съвместно с партньорските общини – Луковит, Тетевен,
Червен бряг и Ябланица да подпише Допълнително споразумение към Договор
за безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-C002, за финансиране
изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на
Регионална система за управление на отпадъците в Регион Луковит” по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
2.Да се извърши промяна в размера на собствения финансов принос на община
Роман, от 67, 522.07лв / вкл. ДДС /. на 92,341.13 лв., представляващ 8,21% от
общия размер на собствения принос на партньорите в Регионално сдружение
за управление на отпадъците (РСУО) – регион Луковит, за реализацията на
проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в
регион Луковит ". Средствата да бъдат осигурени от приходи от такса битови
отпадъци съответно за 2013, 2014 и 2015 г.
3.С цел осигуряване на необходимите средства по изпълнение на решението по
т.2, същите , да се предвидят в План – сметката по бюджета на Община Роман
за 2014г.
4.Дава съгласие кмета на община Роман да подпише допълнение към
споразумението за партньорство за изменение на чл. 2, ал.4, т.4.1 в
съответствие с новият анализ разходи и ползи за осигуряване на собствен
финансов принос.
5.Дава съгласие на кмета на община Роман да подпише към споразумението за
партньорство за изменение на чл.15, ал.3 за удължаване на срока на действие
на „ Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Луковит до
31.12.2014г., съгласно §13, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на
ЗУО / изм. ДВ, бр. 53 /13.07.2012г./ „ Заверените регионални сдружения и
споразумения, създадени по реда на чл. 19, а от отменения Закон да
управление на отпадъците преди 23.05.2010г., подлежат на прекратяване в

срок до 31.04.2014 г. Ако общините изберат да запазят заверените регионални
сдружения и споразумения в срок до 31.12.2014г. , могат да получават
финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците по чл. 24,
ал.9 .
“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”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.. 1.Стефан Петков
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: т.3 от Решение №282 прието с Протокол №23 от 26.04.2013г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №303
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 193, ал. 3 , 4 и
ал.7 от ЗУТ и чл. 64 ,ал.1 и 2 от Закона за енергетиката утвърждава
изготвената пазарна оценка от лизензиран оценител за учредяване право на
прокарване на техническата инфраструктура и сервитут на 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 в размер на 3000/три хиляди/ лева.
2.Възлага на Кмета на община Роман да издаде Заповед за учредяване на
възмездно право на прокарване на въздушния ел. провод по чл.193,ал.3 и 4 от
ЗУТ на Турбоген ЕООД.

“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.Стефан Петков
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл.. 1.Пламен Младенов
7.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 №304
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА ОбС Роман отменя свое Решение №
283 прието с Протокол № 23 от 26.04.2013г.
1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , и чл.124, ал.1 и ал.5 от ЗУТ
Общински съвет Роман, разрешава изменението
на влязъл в сила
ПУП/подробен устройствен план/одобрен със Заповед № 44/14.01.2009г. на
Кмета на община Роман за изграждане на обект „разширяване на водно
огледало към МВЕЦ”Долна Бешовица” за промяна предназначението на
земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ имоти № 000736; 017100; 017102;
017103; 017104 и 017110 в землището на с. Долна Бешовица и имоти №
001016; 002014; 005006; 006023; 007001; 007016; 008001; 009001; 010002;
010003; 011001; 011002; 012002; 012003; 160002; 160003; 160004; 000211;
025041 и 025043 в землището на гр. Роман собственост на инвеститора ВЕЦ
Долна Бешовица ЕООД и имот № 025044- горска територия ,държавна частна
собственост.

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.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА ОбС Роман дава предварително
съгласие в Проекта да се отразят изместването на засегнатите имоти:
селскостопански пътища и канали публична общинска собственост, без да се
променя площта им съгласно приложения опорен план и балансите към него,
имоти както следва: 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; 00113 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; 000168напоителни канали в местност Церовица ; и 000169 полски път местност
Церовица.
5.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”- 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”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 2гл.. 1.Стефан Петков
2.Костадин Генов
8. 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.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №305
Приема годишния отчет за касово изпълнение на Бюджета и ИБСФ на
Община Роман за 2012г.
“ЗА”- 10гл. 1.Христина Петкова
2.Веска Иванова
3.Кирил Иванов
4.Мариана Николова
5.Иван Цветков
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Хрисимир Радовенски
10.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 2гл.. 1.Тихомир Вълчев
2.Пламен Младенов

9.Докладна записка от Общинският съветник Мариана Николова- относно:
Поемане на дълг за покриване на временен недостиг на средства на
общинската фирма „Роман автотранспорт”ЕООД.

Общинският съветник Мариана Николова си направи отвод
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №306
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.18 от Наредба №8 за условията
и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската
част от капитала на търговските дружества приема поемането на дълг за покриване
временен недостиг на средства на общинската фирма „Роман автотранспорт”
ЕООД, кат определя:
1.Максимален размер на дълга – до 30 000.00 лева;
2.Валута на дълга – лева;
3.Вид на дълга – овърдрафт;
4.Начин на обезпечаване на дълга-особен залог върху настоящи и бъдещи
вземания на „Роман автотранспорт” ЕООД по сметката на дружеството в Банка
ДСК ЕАД с произход собствени приходи, както и залог върху активи на фирмата;
5.Условията за погасяване на главницата по дълга – еднократно на падежна
дата.
“ЗА”- 10гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Иван Цветков
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Пламен Младенов
9.Хрисимир Радовенски
10.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- 1гл.. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма.
Общинският съветник Хрисимир Радовенски напусна залата
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Отпускане на средства за изграждане на видео наблюдение на
с.Струпец.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №307
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с Решение №256 прието с
Протокол №19 от 27.02.2013г. на ОбС-Роман, ОбС-Роман дава съгласие в рамките
на утвърдените средства на разчета за капиталовите разходи за 2013г., в частта
собствени приходи от продажби на общинско имущество да бъде включен
следният обект: „Изграждане на видео наблюдение в кметството на с.Струпец,
община Роман” със сума в размер на 2400лв. /две хиляди е четиристотин лева/ с
включено ДДС.
“ЗА”- 7гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Мариана Николова
4.Даринка Лазарова
5.Валери Ролански
6.Пламен Младенов
7.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 4гл.. 1.Веска Иванова
2.Кирил Иванов
3.Иван Цветков
4.Стефан Петков
11.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Решение №225 прието с Протокол №18/25.01.2013г. и т.2 от решение
№275 прието с протокол №23/26-04.2013г. на Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №308
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Решение №225 прието с протокол №18/25.01.2013г. и т.2 от решение №275 прието с
протокол №23/26.04.2013г. на ОбС гр.Роман, Общински съвет гр.Роман, утвърждава
изготвени оценки на недвижими имоти – ЧОС от лицензиран оценител, както следва:
№
по
ред

№
на
АОС

Описание на имота

Местонахождение на
имота

площ на
имота
кв.м./дк
а

Начална
тръжна
цена
/без ДДС/

1.

1172

2.

1192

3.

1188

4.

1767

5.

1766

6.

1761

бл.3, вх.А, ап.25

гр.Роман, УПИ І,
кв.61, пл.№924
бл.3, вх.В, ап.25
гр.Роман, УПИ І,
кв.61, пл.№924
бл.3, вх.В, ап.17
гр.Роман, УПИ І,
кв.61, пл.№924
имот № 126003, НТП: нива и пета местността
категория
„Брожден”, гр.Роман
имот № 126001 НТП: нива и пета местността
категория
„Брожден”, гр.Роман
имот № 046035 НТП: нива и местността
четвърта категория
„Тръбежа” в землище
с.Синьо бърдо

58.35
кв.м
39.33
кв.м
58.35
кв.м
5.384
дка
0.500
дка
1.372
дка

2540,00лв.
1710,00лв.
1930,00лв.
2300.00лв.
200.00лв.
830.00лв.

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.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.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

12. Актуални въпроси.
В 1620 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

