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
№46
Днес 30.01.2015г. 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.Даринка Лазаров
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски

От ОбА –Роман:инж.Красимир Петков-Кмет на Община
Роман,В.Маринов-Зам.кмет на Община Роман, Севдалина ДжамбазкаСекретар на Община Роман, Н.Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман, Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо, Й.Богданов-кмет на с.Кунино,
М.Кузманов-кмет на с.Радовене, Кр.Кръстев-км.наместник на
с.Хубавене, Д.Йорданова-км.наместник на с.Стрпец,Н.Димитрова –км.
наместник на с.Д.Бешовица,М.Даскалов- км.наместник на с.Курново,
Р.Герганова – км.наместник на с.Караш, Ив.Данов – км.наместник на
с.Ср.Рът и М.равнище

В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 11 общински съветници.
Присъстваха граждани.

инж.Красимир Петков-кмет на Община Роман оттегли от дневния ред
т.3. 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№06/321/01694 от 30.12.2013 по мярка 321 за Проект Пункт за
управление на животински отпадъци сключен между Община Роман и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
С 11 гласа «ЗА» от 11 присъстващи предложението беше прието
Тихомир Вълчев Председател на ОбС-Роман предложи да влезе в дневния ред
под т.8. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир
П.Петков – относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за
четвъртото тримесечие на 2014г. на Кмета на Община Роман и
Председателя на ОбС-Роман.
С 11 гласа «ЗА» от 11 присъстващи предложението беше прието
Тихомир Вълчев Председател на ОбС-Роман предложи да влезе в
дневния ред под т.9. Докладна записка
от Кмета
на община Роман
инж.Красимир П.Петков – относно: Учредяване възмездно право на прокарване
през общински имоти за изграждане на отклонения от общите мрежи на
техническата инфраструктура за обект „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством изграждането на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура ВрацаМездра- Роман”.
С 11 гласа «ЗА» от 11 присъстващи предложението беше прието

С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.
2. Докладна записка от Кмета на общин Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне на местните
данъци.
3. 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, обезпечаващо плащане на данък
върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор
№06/233/00282 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.

4. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков
– относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда
и Програмата на дейностите по отпадъците за 2014г.
5. Докладна записка от Кмет на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.07.2014г. – 31.12.2014г.
6. Докладна записка
от Председателя на ОбС - Роман Тихомир Вълчев –
относно:Отчет за дейността
на Общински съвет-Роман за периода
01.07.2014г. – 31.12.2014г.
7. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2015г.
8. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2014г. на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбСРоман.
9. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Учредяване възмездно право на прокарване през общински имоти за
изграждане на отклонения от общите мрежи на техническата
инфраструктура за обект „Развитие на високоскоростен широколентов
достъп в България посредством изграждането на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура Враца- Мездра- Роман”.
10.Актуални.

1. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №517
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги „ , а именно:
В Чл. 2., ал.1 се изменя както следва:
(1) На територията на община Роман се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и
улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6 за откупуване на гробни места;
7.Такса за притежаване на куче;
8.Такса за издаване на разрешителни за отсичане на дървета в
регулация и за дървесина добита извън горския фонд при условията и по реда на
ЗОСИ;
9.Такса за ползване на дървесина общинска собственост за
собствени нужди /дърва за огрев и строителни материали/ без право на продажба.
10. други местни такси, определени със закон.

Чл.17, ал.1 се изменя така:” Таксата се заплаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни, и до 31 октомври на годината, за която се дължи.:
Ал.2 се изменя така:” На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто”.
В чл.28 се създават нови точки както следва:
Т.58 „За процедура по обявяване на ПУП/Подробни устройствени планове/ - 20.00 лв. и
разрешения за строеж – 3.00 лв на брой заинтересовано лице, на което се изпраща
обявлението”./Услугата се заплаща от инвеститора при приключване на процедурата/
Т.59 „За посещение на място от комисия при поискване от заинтересовани лица по
молби и жалби” – 10.00 лв.
Т.60 „За присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа” – 20.00 лв.
Т.61 „За произнасяне по повторна или следваща молба, заявление, жалба или въпрос
по който има официален отговор и няма новонастъпили факти или обстоятелства и няма ново
представени документи” – 15 лв.”
В чл.30, т.15, 15.1 и 15.2 се отменят;
В чл.30а т.6 се изменя както следва:
„Заверка на молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка на недвижим имот – 15.00 лв.
– срок за изпълнение 3 дни»
Чл.36 се изменя както следва :
Чл.36.(1) Издаване на разрешителни за добиване на дърва в ниви и ливади частна
собственост за 1 разрешително за 5 броя дървета – 10.00 лева.
(2) За измерване кубирани дърва в лежащо състояние за 1 пр.м3 – 2.00 лева.
(3) За маркиране на 1 пр.м3 – 2.00 лев.
(4) За издаване на удостоверение за транспортиране на маркирани дърва – 4.00
лева.
Създава се нова ал.5 : За издаване на разрешитело по ал.1 в рамките на работния ден
– 15.00 лв.
В чл.37 таблица 3 се изменя както следва :
3. Дърва за горене и вършина
Дърва от иглолистни дървесни видове
Дърва от широколистни меки дървесни
видове
Дърва от широколистни твърди дървесни
видове
Вършина

Мярка
пространствен м3
пространствен м3

Такса на корен,
лв.
6
6

пространствен м3

15

пространствен м3

2

В приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
Т.12 се изменя така : Запис на сканиран документ върху флаш памет с носител на
клиента – 1.00 лв.
Т.13 се отменя;
Създава се нова точка 23а „Транспортни разходи за извозване на покойник да
гробищните паркове на селата от Община Роман – 15.00 лв.
Създава се нова точка 23б „Еднократно почистване на гробно място на територията
на гр.Роман и селата от ЧКБУ – 5 лв.”Т.34 се отменя;

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6..Мариана Николова

7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ”-няма

“ВЪЗД. СЕ”-няма.

2. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне на местните
данъци.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №518
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ ОбС –
Роман приема следните изменения в Наредба № 13 за определяне размера на
местните данъци, а именно:
Чл.11, ал.1 се изменя така: Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на
две равни вноски в следните срокове:до 30 юни и до 31 октомври на годината, за
която е дължим.
Ал.2 се изменя така: На предплатилите до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.
Чл.18, ал.1 се изменя така: Данъкът се определя върху данъчната оценка на
недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от ЗМДТ към 01.01 на годината, за която се дължи
и се съобщава на лицата до 01.03. на същата година;
В чл.37 се създава нова ал.3 „Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ не се подава
в случаите по чл.44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1, т.5,6,8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общополезна дейност”;
Чл.40 се изменя както следва:
Чл.40. ал.1 Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно
задълженото лице.
Ал.2 Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на
общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка
между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на
пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи,
или
2. ежемесечно - на електронен носител.
Ал.3 Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение
на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни
за екологичната категория на превозното средство.

Ал.4 Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по
ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
Ал.5 Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред
общината по регистрация на превозното средство.
Ал.6 Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната
декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
Ал.7 Служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното
облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно
задълженото лице представя документ от компетентен орган.
Ал.8 Подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици.
Ал.9 Когато липсват данни за годината на производство на пътното
превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
Ал.10 Когато няма налична информация в общината за платения данък по
чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при
придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от
Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на
данъка върху добавената стойност.
Ал.11 Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по
чл. 55, ал. 7 от ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на състава от
превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса
на състава от превозни средства, определена от производителя.
Ал.12 При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от
значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител
на общинската администрация и се съобщава на лицето.
Чл.44, ал.1 се изменя така: Данъкът върху превозните средства се плаща
на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5
на сто.

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

“ВЪЗД. СЕ”-няма.

3. 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, обезпечаващо плащане на данък

върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор
№06/233/00282 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.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
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 21 647 ,75 лева, (словом двадесет и една хиляди
шестстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки .)за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 06/223/00282 от 26.04.2013. по мярка 223 за
Проект „Първоначално залесяване на неземеделски 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 26.04.2013. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

“ЗА”- 2гл. 1.Мариана Николова
2..Даринка Лазарова
“ПРОТИВ”-3гл. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
3.Пламен Младенов
“ВЪЗД. СЕ”-6гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Хрисимир Радовенски

Предложението за решение не се приема
4. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата на дейностите по отпадъците за 2014г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №519
Приема отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата
на дейностите по отпадъците за 2014г.

“ЗА”- 9гл.

“ПРОТИВ”-няма

“ВЪЗД. СЕ”-2гл.

5. Докладна записка от Кмет на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.07.2014г. – 31.12.2014г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №520
Приема отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода
01.07.2014г. – 31.12.2014г.

“ЗА”- 9гл.

“ПРОТИВ”-няма

“ВЪЗД. СЕ”-2гл.

6. Докладна записка
от Председателя на ОбС - Роман Тихомир Вълчев –
относно:Отчет за дейността
на Общински съвет-Роман за периода
01.07.2014г. – 31.12.2014г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №521
Приема отчет за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.07.2014г. –
31.12.2014г.

“ЗА”- 9гл.

“ПРОТИВ”-няма

“ВЪЗД. СЕ”-2гл.

7. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2015г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №522
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС
Общински съвет гр.Роман, приема годишна програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост през 2015 г.,както следва:
1.Приложение №1 програма по чл.8 ал.9 от ЗОС за продажба на имотите
общинска собственост по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост.
2.Приложение № 3 програма за отдаване под наем имоти общинска собственост
по реда на чл.11 от Закона за общинската собственост.

“ЗА”- 9гл.

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

“ПРОТИВ”-2гл.

1.Валери Ролански
2.Стефан Петков

“ВЪЗД. СЕ”-няма.
8. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2014г. на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбСРоман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №523
Приема писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото тримесечие
на 2014г. на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбС-Роман.

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

“ВЪЗД. СЕ”-няма..

9. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Учредяване възмездно право на прокарване през общински имоти за
изграждане на отклонения от общите мрежи на техническата
инфраструктура за обект „Развитие на високоскоростен широколентов
достъп в България посредством изграждането на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура Враца- Мездра- Роман”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №524
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман във връзка с чл.193, ал.4
от ЗУТ, чл.45, ал.8 от НРПУРОИ на ОбС-Роман и чл.64 от Закона за
енергетиката,ОбС-Роман утвърждава изготвена оценка в размер на 1050.00лв./хиляда
и петдесет лева/ на обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в
България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура Враца-Мездра-Роман.
Изготвената оценка е пазарна стойност на правото на покриване на подземна
оптична мрежа за част от трасето на оптичната кабелна мрежа преминаваща през:

-поземлен имот № 000622 при НТП: път ІV клас землище с.Долна Бешовицапублична общинска собственост с обща площ 39,914 дка и площ на сервитута 3,577
дка, безвъзмездно по реда на чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения.
-имат УПИ І в кв.13 по плана на гр.Роман с дължина 69м. и площ на сервитута
0,069 дка.

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

10.Актуални.

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

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

