ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№3
Днес 16.12.2011г. 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 :инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман, Вълчо
Маринов-Зам.кмет на Община Роман, Севдалина Джамбазка-Секретар на
Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман,
Цв.Ботева-кмет на с.Камено поле, Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо, Йоло
Богданов-кмет на с.Кунино, Миряна Вълкова-ВрИД кмет н с.Радовене,
Красимир Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Нели Димитровакм.наместник нас.Д.Бешовица, Марин Даскалов-км.наместник на с.Курново,
Капка Йотова-км.наместник на с.Стояновци, Радка Герганова-км-наместник
на с.Караш, Иван Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище,Ивет
Симеонова-Директор на ДДЛРГ и КОДЛРГ „Н.Й.Вапцаров”гр.Роман,В.ЛаловаНачалник на ОСЗ гр.Роман, Нели Антонова-Управител на поддържаща фирма.
В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред под
т.20 да влезе Заповедта на Областния Управител относно: Връщане за ново
обсъждане на Решение №4, в частта му т.10, ал.3 на чл.14 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС-Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
С 12 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:
Издаване на запис на Заповед от община Роман в полза на ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №06/321/01033
от 21.09.2011г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на улична водопроводна
мрежа с.Кунино, общ.Роман”, сключен между Община Роман и ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Утвърждаване на новообразувани имоти, находящи се в землището на
с.Кунино,Община Роман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№7/18.11.2011.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№8/18.11.2011.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№9/18.11.2011.
6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на изготвена оценка на имот,включен в програмата за
продажба.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Допълнително съфинансиране от Община Роман със собствени средства на
договор№BG161PО001/4.1-03/2010/009 сключен между община Роман и
Министерство на регионалното развитие за финансиране на проект: Прилагане
на енергоефективни мерки в образователната среда в ОДЗ”зора” и СОУ”Васил
Левски” гр.Роман, по ОП”Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос4:
„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1:”Дребно мащабни местни
инвестиции”, по схема за прилагане на безвъзмездна финансова помощ
BG161PО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки
общини”.

8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Възможността за кандидатстване на Община Роман по „Оперативна
програма
Околна
среда
2007-2013г.процедура
с
референтен
№BG161PO005/11/1.12/02/25 Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по процедура „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.” по оперативна програма”околна среда 2007-2013г.
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-143/14.09.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
10.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Актуализиране участието в Регионално сдружение за управление на
отпадъците-регион Луковит.
11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за третото
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.
12.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Предоставяне на допълнителни средства по бюджета на ОУ”Св.св.Кирил и
Методий” с.Камено поле за 2011година.
13. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Пререгистрация на сдружение „Местна инициативна група Карлуковски
карст-Луковит,Роман,Угърчин , Червен бряг.
14. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Роман 2007-2013г.
15. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Намаляване
капацитета
на
специализираната
институция
ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.
16. Писмо от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:Създаване
на обществен съвет, в изпълнение на чл.35 от Закона за социалното подпомагане.
17. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Програма Енергийна ефективност на Община Роман за
периода 2012-2015г.
18. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Промените в Закона за административно-териториално устройство на
РБ за кметства които на 23.10.2011г.не са произведени избори за кметове и са
назначени кметски наместници.
19. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Избиране на делегати за НСОРБ.
20. Заповедта на Областния Управител относно: Връщане за ново обсъждане на
Решение №4, в частта му т.10, ал.3 на чл.14 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС-Роман.
21. Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Издаване на запис на Заповед от община Роман в полза на
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор №06/321/01033 от 21.09.2011г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
улична водопроводна мрежа с.Кунино, общ.Роман”, сключен между Община Роман
и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 13
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; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г.,
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006
на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ 06/321/01033 от 21.09.2011 по
мярка 321 за Проект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа с. Кунино-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 1 251 175,20 лв. (един милион двеста петдесет и една
хиляди сто седемдесет и пет лв. и 20 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01033 от 21.09.2011 по
мярка 321 за Проект Реконструкция на улична водопроводна мрежа с. Кунино-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 № 06/321/01033 от 21.09.2011 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.; 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” –2 гл. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Утвърждаване на новообразувани имоти, находящи се в землището на
с.Кунино,Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 14
ДОКЛАДНА ТА ЗАПИСКА ДА ОТПАДНЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Валери Ролански
7.Стефан Петков
8.Пламен Младенов
9.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл. 1.Мариана Николова
2.Иван Цветков
3.Даринка Лазарова
4.Костадин Генов
3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№7/18.11.2011.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман Общински съвет гр.Роман реши:

1.Приема да извърши продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.
47 УПИ II пл.№ 99 по плана на с.Караш, с жилищно предназначение с площ от 560
кв.м
по кадастралния регулационен план на с.Караш, Община Роман с жилищно
предназначение на собственика на построената върху него сграда, а именно масивна
жилищна сграда с РЗП от 99.15 кв.м, съгласно н.а.№ 41, т. VII, рег.№ 1363/2007 г. на
Съдия по вписванията при Районен съд гр.Мездра.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне
на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и същата да бъде
представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.

4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№8/18.11.2011.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман Общински съвет гр.Роман:
1.Приема да извърши продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.
23 УПИ IV пл.№ 247 по плана на с.Караш, с жилищно предназначение с площ от 600
кв.м
по кадастралния регулационен план на с.Караш, Община Роман с жилищно
предназначение на собственика на построената върху него сграда, а именно масивна
жилищна сграда с ЗП от 50 кв.м, съгласно н.а.№ 197, т. II, д.№ 886/1993 г. на Районен
съд гр.Мездра.

2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне
на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и същата да бъде
представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сградаВх.№9/18.11.2011.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 17
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман Общински съвет гр.Роман:
1.Приема да извърши продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се
в кв. 17 УПИ IX пл.№ 91 по плана на с.Караш, с жилищно предназначение с площ от
704 кв.м по кадастралния регулационен план на с.Караш, Община Роман с жилищно
предназначение на собственика на построената върху него сграда, а именно полумасивна
жилищна сграда с ЗП от 80 кв.м, съгласно н.а.№ 27, т. III, рег.№ 2267, д.№332/2011 г.
вписан на 27.07.2011 г. в Службата по вписвания при Районен съд гр.Мездра.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за
изготвяне на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и
същата да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на изготвена оценка на имот,включен в програмата за
продажба.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 18
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОС и
Решение № 383 прието с Протокол № 47/28.01.2011 г. на ОбС-Роман, Общински съвет
утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имота – ЧОС, както следва:
№ по
ред
1.

№
на
АОС
1232/
13.09.
2006 г.

Описание на имота

УПИ VII

в кв.15

Местонахождение
на имота

Гр.Роман

площ на Начална
имота
Тръжна
кв.м./дк
Цена
а
/без
ДДС/
330

1600.00

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 оповестен търг с
явно наддаване за продажба на горецитирания имот, като приетата оценка, да се счита за
начална тръжна цена.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
7.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Допълнително съфинансиране от Община Роман със собствени средства
на договор№BG161PО001/4.1-03/2010/009 сключен между община Роман и
Министерство на регионалното развитие за финансиране на проект: Прилагане
на енергоефективни мерки в образователната среда в ОДЗ”зора” и СОУ”Васил
Левски” гр.Роман, по ОП”Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос4:
„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1:”Дребно мащабни местни
инвестиции”, по схема за прилагане на безвъзмездна финансова помощ
BG161PО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки
общини”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 19
На основание чл.21, ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА,Общинският съвет Роман Дава съгласие
допълнителните видове работи по договор № BG161РО001/4.1-03/2010/009 сключен между
община Роман и Министерство на регионалното развитие за реализацията на проект :
Прилагане на енергоефективини мерки в образователната среда в ОДЗ”Зора” и СОУ
Васил Левски гр. Роман” в размер на 76 524,96 лева с ДДС съгласно приложена и
подписана КСС от проектанта бъдат изпълнени със собствени средства на община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Възможността за кандидатстване на Община Роман по „Оперативна
програма
Околна
среда
2007-2013г.
процедура
с
референтен
№BG161PO005/11/1.12/02/25 Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по процедура „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.” по оперативна програма”околна среда 2007-2013г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 20
1.На основание чл.21, ал.1, т.12 дава съгласие Община Роман да кандидатства с проект
„Развитие на инфраструктурата за отпадни води – изграждане на канализационна мрежа и
ПСОВ, на гр.Роман” по процедура с референтен № BG161РО005/11/1.12/02/25. Приоритетна
ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в „по
процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” по Оперативна програма” Околна среда” 2007-2013г.”.
2.Дава съгласие за поемане на общински дълг или за получаване на кредит от банка, или
друга финансова институция, вкл. ФЛАГ ЕАД, или безлихвен заем от ПУДООС за покриване
на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени
от ОП”Околна среда 2007-2013г.”, както и финансови ресурси от други източници за покриване
на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОП”Околна среда
2007-2013г.” и на недопустимите разходи присъщи и необходими за проекта, ако проекта бъде
финансиран по процедура с референтен № BG161РО005/11/1.12/02/25. Приоритетна ос 1
„„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в „по процедура
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.” по Оперативна програма” Околна среда” 2007-2013г.”.
Дейностите по проектите отговарят на приоритетите на плана за развитие на Община
Роман за периода 2007-2013г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.; 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-143/14.09.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 21
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
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 227036 с площ от 1.680 дка при НТП: храсти, образуван от имот №
227015 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследодателите на Иван
Нешков Иванов Миковски.
1.2. Поземлен имот № 158021 с площ от 6.309 дка при НТП: изоставена нива, образуван от
имот № 158020 находящ се в землище с.Камено поле на наследодателите на Георги
Цветков Христов.
1.3. Поземлен имот № 029070 с площ от 3.566 при НТП: полска култура, образуван от имот
№ 029069, находящ се в землището на с.Камено поле на наследодателите на Георги
Цветков Христов.
1.4. Поземлен имот № 031007 с площ от 5.346 дка при НТП: полска култура, имот №
099040 с площ от 2.329 дка при НТП: полска култура, образуван от имот № 099034, и имот
№ 046087 с площ от 2.037 при НТП: използвана ливада, образуван от имот № 046052,
находящи се
в землището на с.Камено поле на наследодателите на Йоло Ценов
Пенкински Христов.
1.5. Поземлен имот № 040011 с площ от 6.129 дка при НТП:изоставена ливада, находящ се
в землище с.Камено поле на наследодателите на Йордан Милов Иванов.
1.6. Поземлен имот № 075036 с площ от 2.490 дка при НТП: изоставена нива, находящ се в
землище с.Кунино на наследодателите на Елисавета Трифонова Панчева.
1.7. Поземлен имот № 076022 с площ от 2.224 дка, НТП: изоставена ливада, образуван от
имот № 076018, находящ се в землище с.Камено поле и имот № 098035 с площ от 3.077 дка
при НТП:полска култура в землището на с.Камено поле на наследодателите на Илия
Стойков Цеков..
1.8. Поземлен имот с кадастрален № 054075 с площ от 1.487 дка, находящ се в землище
с.Средни рът, община Роман на Цветана Маринова Благоева.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.; 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
10.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Актуализиране участието в Регионално сдружение за управление на
отпадъците-регион Луковит.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 22
На основание чл.9, ал.2.и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 19 б и чл.19 в от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.21,
т.15 от ЗМСМА, във връзка с промяната на кметовете на общините Луковит, Червен бряг и
Тетевен и съгласно чл. 26 от Устава на сдружение с нестопанска цел „ Регионално
сдружение за управление на отпадъците- Регион Луковит, кметът на община Роман – инж.
Красимир Петков Петков, да представлява община Роман в СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ЛУКОВИТ, като от името на община Роман, участва при
избирането на нов управителен съвет и нов председател на сдружението, както и да
извърши всички необходими фактически , правни действия и регистрации, изискуеми от
закона за законосъобразното функциониране на Сдружението.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за третото
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 23
Приема писмения отчет за получените суми от командировки за третото тримесечие на 2011г. на
Кмета на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” – 1 гл. 1.Стефан Петков
12.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предоставяне на допълнителни средства по бюджета на
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Камено поле за 2011година.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.1, т.3 от Закона за общинските
бюджети, ОбС-Роман прехвърля кредити в размер на 308/триста и осем/ лева от Фонд
„Резервен”- за местни дейности от общинския бюджет за 2011г. по бюджета на
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Камено поле за 2011г. – за до финансиране на държавна дейност
322 „Общообразователни училища” – покриване на текущи разходи за издръжка”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
13. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Пререгистрация на сдружение „Местна инициативна група Карлуковски
карст-Луковит,Роман,Угърчин , Червен бряг.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 25
Потвърждава т.2 от Решение №327/23.07.2010г. с която за представител на Община Роман в
публичната квота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карстЛуковит,Роман,Угърчин,Червен бряг” е определен кмета на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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” – 1 гл. 1.Стефан Петков

14. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Роман 2007-2013г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 26
Във връзка с чл.24 от Закона за регионалното развитие за приемане годишни докладни за
наблюдението на изпълнението на общинския план да развитие:
1.Определя работна група за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие /ОПР/
на община Роман 2007-2013г. както следва:
1.1 Вълчо Маринов – Зам.Кмет на Община Роман
1.2 Севдалина Джамбазка – Секретар на Община Роман
1.3 Маргарита Станева – Директор на Дирекциа „ОЗК,СП,ОП,ОС”
1.4 Христо Томов – Директор на Дирекция „АПИТО и ФСД”
1.5 Нина Върбанова – Главен юрисконсулт
1.6 Мариета Ивайлова – Гл.експерт „Оперативни Програми”
1.7 Мариана Николова- Общински съветник в ОбС-Роман
1.8 Валери Ролански – Общински съветник в ОбС-Роман
1.9 Веска Иванова – Общински съветник в ОбС-Роман
2.На основание чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие
Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие да съдържа
информация за:
2.1 Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
2.2 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
2.3 Действията, предприети от компетентни органи с цел осигуряване на ефективност и
ефектност при изпълнението на общинския план за развитие, в т.ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на общинския план за развитие през съответната
година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
г) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

15. Докладна записка от Кмета на
относно:Намаляване
капацитета
ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.

“ВЪЗД.СЕ” -няма .

община Роман инж.Красимир П.Петковна
специализираната
институция

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36в, ал.1, т.1, от ППЗСП и постъпила в
Общинска администрация гр.Роман писмо от /Директора на ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” с
вх.№2500-28/02.12.2011г., ОБщенскея съвет дава съгласието си за промяна/намаляване/ на
капацитета на ДДЛРТ „Н.Й.Вапцавор” гр.Роман, от Изпълнителният директор на „АСП” чрез
Директор на Регионалната Дирекция „АСП”, считано от 01.01.2012г. със сладните параметри:
 Капацитет на ДДЛРГ «Н.Й.Вапцаров» - 30 места;
 Численост на персонала-15 места.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.; 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” –1 гл. 1.Стефан Петков
16. Писмо
от
Кмета
на
община
Роман
инж.Красимир
П.Петковотносно:Създаване на обществен съвет, в изпълнение на чл.35 от Закона за
социалното подпомагане.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане във връзка с чл.52 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Роман, създава обществен съвет,
които да оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и
упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване в следният състав:
1 .Даринка Лазарова - общински съветник в ОбС гр.Роман;
2.Костадин Генов- общински съветник в ОбС гр.Роман;
3.Маргарита Станева - Директор на Дирекция „ОЗК,СП,ОП и ОС" при ОбА гр.Роман;
4.Емилия Лазарова - социален работник към ДСП гр.Мездра, отдел социална закрила гр.Роман;
5.Георги Цветанов- председател на Клуба на пенсионера гр.Роман;
б.Христина Христова - гражданин;
7.Емилия Боянова-гражданин;

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

17. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на Програма Енергийна ефективност на Община Роман за
периода 2012-2015г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинният съвет на Община Роман приема
Програма Енергийна ефективност на Община Роман за периода 2012-2015г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.

18. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Промените в Закона за административно-териториално устройство на
РБ за кметства които на 23.10.2011г.не са произведени избори за кметове и са
назначени кметски наместници.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с §3 от Заключителните
разпоредби към ЗАТУРБ обнародвани в ДВ бр.95 от 02.12.2011г. ОбС –Роман реши:
„В кметствата, в които на 23 октомври 2011 г. не са произведени избори за кметове на
кметства, се назначават кметски наместници при спазване на изисквания на ЗМСМА и ИК”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

19. Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Избиране на делегати за НСОРБ.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ ,
Обкидският съвет определя за делегати в Общото събрание на НСОРБ инж.Красимир ПетковКмет на Община Роман и Тихомир Вълчев-Председател на Общински съвет Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –2 гл.

20. Заповедта на Областния Управител относно: Връщане за ново обсъждане на
Решение №4, в частта му т.10, ал.3 на чл.14 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА ОбС-Роман Приема промените в Правилник за
организацията и дейността на ОбС-Роман.

/Приложение №1/.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –1 гл.

21. Актуални въпроси.
В 1530 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

