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
№52
Днес 30.06.2015г. 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.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
От ОбА –Роман:инж.В.маринов-зам.кмет на Община Роман, С.ДжамбазкаСекретар на Община Роман, Й.Богданов-кмет на с.Кунино, М.Кузмановкмет на с.Радовене, Кр.Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Д.Йордановакм.наместник на с.Струпец, Нели Димитрова-км.наместник на
с.Д.Бешовица, К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци,Р.Герганова –
км.наместник на с.Караш.

В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Общинския съветник Веска Иванова предложи да влезе в дневния ред
Докладна записка от Общинския съветник Веска Иванова – относно: Изява на
фолклорен танцов състав.
С 11 гласа «ЗА» от 13 присъстващи предложението беше прието
Общинския съветник Мариана Николова предложи да влезе в дневния ред
Докладна записка от Общинския съветник Мариана Николова– относно: Изява
на самодейния състав за изворен фолклор съм НЧ”Искра-1921”с.Синьо бърдо,
община Роман.
С 9 гласа «ЗА» от 13 присъстващи предложението беше прието
Заместник кмета Вълчо Маринов предложи да влезе в дневния ред Докладна
записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков – относно:
Прехвърляне на сума от фонд резервен за текущ ремонт на помещението
ползвано от Общинска избирателна комисия.
С 3 гласа «ЗА» от 13 присъстващи предложението не беше прието
Общинския съветник Стефан Петков предложи да отпадне от дневния
ред т.11. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир
П.Петков – относно:Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Роман за 2014г.
С 2 гласа «ЗА» от 13 присъстващи предложението не беше прието

С 11 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: Изработване на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от община Роман.
2. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Кандидатстване па проект на ОП „Развитие на човешките
ресурси”,процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
3. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-76/09.06.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
4. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-83/16.06.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

5. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №000005 в землището на
с.Хубавене.
6. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Продажба на земя –ЧОС на собствениците на построена върху нея
сграда с вх.№124/16.06.2015г.
7. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Продажба на земя –ЧОС на собствениците на построена върху нея
сграда с вх.№125/16.06.2015г.
8. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление е разпореждане с имотиобщинска собственост, приета в т.1 от решение №522 прието с Протокол
№46/30.01.2015г. на ОбС-Роман.
9. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление е разпореждане с имотиобщинска собственост, приета в т.3 от решение №522 прието с Протокол
№46/30.01.2015г. на ОбС-Роман.
10. Докладна
записка
от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Отпускане на парична сума на НЧ”Светлина” с.Хубавене.
11. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Роман за 2014г.
12.Докладна записка
от Общинския съветник Веска Иванова – относно:
Изява на фолклорен танцов състав.
13.Докладна
записка от Общинския съветник Мариана Николова– относно:
Изява на самодейния състав за изворен фолклор съм НЧ”Искра-1921”с.Синьо
бърдо, община Роман.
14. Актуални

1. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Изработване на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №578
Приема Наредба №24 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от община Роман.

“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”-1гл. 1.Стефан Петков
2. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Кандидатстване па проект на ОП „Развитие на човешките
ресурси”,процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА,ОбС –Роман, реши:
1. Общински съвет Роман дава съгласие Община Роман да кандидатства с проектно
предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура
BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.
2. Общински съвет Роман дава съгласие Община Роман да създаде Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
3. Община Роман поема ангажимент за поддържане на услуги за социално включване
в общността или в домашна среда, за срок не по –малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени
обстоятелства.

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

Предложението за решение не се приема
3. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-76/09.06.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №579
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 върху
земеделска земя на следните имот, както следва:
1.1. Поземлен имот № 041005 с площ от 5.019 дка при НТП:нива, образуван от
имоти 041003, 041004 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Томо Йотов Върбински.
1.2. Поземлен имот № 232011 с площ от 0.874 дка при НТП:храсти, Поземлен
имот № 009019 с площ от 4.199 дка при НТП:нива, образуван от имот 009017;
Поземлен имот № 232031 с площ от 4.034 дка при НТП:нива, образуван от имот
232029 находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Найден Иванов Петров.
1.3. Поземлен имот № 229021 с площ от 1.829 дка при НТП:нива, находящ се в
землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Венчо Тошев Йотов.
1.4. Поземлен имот № 015006 с площ от 1.136 дка при НТП:нива, образуван от
имот 015005; Поземлен имот № 042020 с площ от 1.542 дка при НТП:нива, образуван
от имот 042017, находящи се в
землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Тошо Йотов Данов.
1.5. Поземлен имот № 119062 с площ от 0.932 дка при НТП:ливада, образуван
от имот 119058; Поземлен имот № 720011 с площ от 4.168 дка при НТП:ливада,
образуван от имоти 000269 и 000279; Поземлен имот № 120055 с площ от 3.277 дка
при НТП:нива, обр. от имот 120045; Поземлен имот № 042021 с площ от 1.459 дка при
НТП:нива, образуван от имот 042012; Поземлен имот № 118028 с площ от 2.488 дка
при НТП:храсти, образуван от имоти 118012, 118010; Поземлен имот № 120056 с
площ от 3.725 дка при НТП:изост. ливада, образуван от имоти 120049 и 120048;
Поземлен имот № 018027 с площ от 5.339 дка при НТП: изоставена нива, образуван от
118017; Поземлен имот № 234071 с площ от 0.426 дка при НТП:нива, образуван от
234031; Поземлен имот № 234070 с площ от 1.177 дка при НТП:нива, образуван от
234068; Поземлен имот № 234072 с площ от 2.232 дка при НТП:нива, образуван от
234067 находящи се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на
Георги Милов Тодоров.

“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.

4. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Искане с вх.№5800-83/16.06.2015г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №580
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 върху
земеделска земя на следните имот, както следва:
1.1. Поземлен имот № 042023 с площ от 1.613 дка при НТП:нива, образуван от
имоти 042006 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците
на Мишо Николов Поповски.
1.2. Поземлен имот № 033009 с площ от 11.203 дка при НТП: изоставена нива,
образуван от имот 033007 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Мило Иванов Цоловски.
1.3. Поземлен имот № 033008 с площ от 7.999 дка при НТП: изоставена нива,
образуван от имот № 033007 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Никола Маринов Кръстев.
1.4. Поземлен имот № 009021 с площ от 4.553 дка при НТП:нива, образуван от
имот 009017 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците
на Йото Цолов Върбински.

“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.

5. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №000005 в землището на
с.Хубавене.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №581
1.На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава
изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №

000005 в местността „Долна лъка” в землище с.Хубавене, община Роман, за промяна
предназначение на имота в „за нежилищно строителство”.
Да се представят становища от РЗИ, РИОСВ, Ел.разпределение и ВиК, при
внасяне на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.
2.Възлага на кмета на община Роман да извърши последващите, съгласно Закона
действия.

“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 общин Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Продажба на земя –ЧОС на собствениците на построена върху нея
сграда с вх.№124/16.06.2015г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №582
1.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 приема да
извърши продажба на общинска земя с площ от 1870 кв.м – частна общинска
собственост с АЧОС № 590/15.08.2000 г., находяща се в кв.12 УПИ IV с пл.№ 275
по кадастралния и регулационен план на с.Караш, с жилищно предназначение на
собственика на построената върху него сграда, а именно вилна сграда за сезонно
обитаване със ЗП 64 кв.м и гараж със ЗП 20 кв.м, съгласно н.а.№ 160, т. VI, рег.№ 4345
д.№ 578/2013 г.
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.

“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.

7. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Продажба на земя –ЧОС на собствениците на построена върху нея
сграда с вх.№125/16.06.2015г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №583
1.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 приема да
извърши продажба на общинска земя с площ от 380 кв.м – частна общинска
собственост с АЧОС № 568/15.08.2000 г., находяща се в кв.48 УПИ І с пл.№ 145 по
кадастралния и регулационен план на с.Караш, с жилищно предназначение на
собственика на построената върху него сграда, а именно двуетажна полумасивна
жилищна сграда с РЗП 160 кв.м и гараж от 30 кв.м, съгласно н.а.№ 86, т. VІІI д.№
1634/2008 г. и н.а. за поправка №5 т.ІХ рег.№ 2546 д.1751/2008 г.
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.

“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.

8. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление е разпореждане с имотиобщинска собственост, приета в т.1 от решение №522 прието с Протокол
№46/30.01.2015г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета в т.1 от Решение
№ 522 прието с Протокол № 46/30.01.2015 г. на ОбС-Роман, общински недвижим имот,
представляващ - сграда със ЗП 367 кв.м актувана с АЧОС № 1360/17,05,2008 г. върху
имот 021004-държавна собственост в стопански двор в местността „Кръстилица”
землище с.Долна Бешовица, община Роман, област Враца.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно описан имот, като изготвената
оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

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

Предложението за решение не се приема
9. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Допълва годишна програма за управление е разпореждане с имотиобщинска собственост, приета в т.3 от решение №522 прието с Протокол
№46/30.01.2015г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗОС ОбСРоман, допълва Програма по чл.8 ал.9 от ЗОС за отдаване под наем имоти общинска
собственост за 2015 г. като включва, следните имоти:
№
описание, площ, начин на
№ по
на
местонахождение на имота
трайно ползване и
ред
АОС
категория на имота
1

2704

Д.Бешовица
„Филиповец

2

2705

Д.Бешовица
„Филиповец

3

2706

Д.Бешовица
„Филиповец

084001
3,085 дка
Нива
пета
084004
3,756 дка
Нива
пета
084005
7,996 дка
Нива
Пета

4

2707

Д.Бешовица
„Филиповец

5

2708

Д.Бешовица
„Филиповец

6

2709

Д.Бешовица
„Филиповец

7

2710

Д.Бешовица
„Филиповец

8

2711

Д.Бешовица
„Филиповец

9

2712

Д.Бешовица
„Филиповец

10

2713

Д.Бешовица
„Селската бара

11

2714

Д.Бешовица
„Селската бара

12

2715

Д.Бешовица
„Селската бара

13

2716

Д.Бешовица
„Полето

14

2717

Д.Бешовица
„Полето

15

2718

Д.Бешовица
„Полето

16

2719

Д.Бешовица
„Полето

17

2720

Д.Бешовица
„Полето

18

2721

Д.Бешовица
„Пръдльов дол

19

2722

Д.Бешовица
„Рушнов дол

084010
5,620 дка
Нива
пета
084001
10,499 дка
Нива
пета
084014
2,239 дка
Нива
пета
084016
2,431 дка
Нива
пета
084019
4,069 дка
Нива
пета
084027
5,413 дка
Нива
Пета
026071
2,647 дка
Нива
Четвърта
026072
1,448 дка
Нива
четвърта
026050
1,181 дка
Нива
Четвърта
027191
1,294 дка
Нива
Четвърта
027020
0,959 дка
Нива
Четвърта
028285
5,058 дка
Нива четвърта
028192
1,598 дка
Нива
Четвърта
028190
2,104 дка
Нива
Четвърта
029113
0,953 дка
Нива
Четвърта
072033
4,208 дка
Нива
Четвърта

20

2723

21

2724

Д.Бешовица
„Миоброд

Д.Бешовица
„Миоброд

22

2725

Д.Бешовица
„Барища

23

2726

Д.Бешовица
„Барища

24

2727

Д.Бешовица
„Барища

25

2728

Д.Бешовица
„Барища

26

2729

Д.Бешовица
„Филиповец

036016
1,433 дка
Нива
Четвърта
036017
1,637 дка
Нива
четвърта
033043
1,332 дка
Нива
шеста
033078
1,698 дка
Нива
шеста
033073
0,776 дка
Нива
Шеста
033071
3,298 дка
Нива
шеста
084023
9,968 дка
Нива
пета

2. Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под наем на
посочените в т.1 имоти и сключване на договор за наем по реда на ЗОС и НРПУРОИ за
срок от 5 години.

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

Предложението за решение не се приема
10. Докладна
записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно:Отпускане на парична сума на НЧ”Светлина” с.Хубавене.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №584

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 3500 лева от Фонд “Резервен” местни дейности от общинския бюджет за 2015 година по бюджета на Читалище
„Светлина” – с. Хубавене за 2015г., за до финансиране на държавна Дейност
738”Читалища” – параграф 45-00;
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи във връзка с
участието на читалището в VІІ Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2015” в
Несебър и Слънчев бряг за периода от 02.07.2015г. до 06.07.2015г.

“ЗА”- 9гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
4.Веска Иванова
ГР.РОМАН
5.Кирил Иванов
6.Иван Цветков
7.Валери Ролански
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
8.Стефан ПЕТКОВ
Петков ПЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
ОТ ИНЖ.КРАСИМИР
Генов отчет за касовото изпълнение на бюджета и
ОТНОСНО: 9.Костадин
Приемане на годишния
извънбюджетните сметки и фондове на община Роман за 2014 година;

“ПРОТИВ”-няма.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

“ВЪЗД. СЕ”-4гл. 1.Мариана Николова
2.Даринка
Лазарова
В изпълнение на
чл.140, ал.1
и ал.2 от Закона за публичните финанси и
Младеновсъвет годишния отчет за касовото
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 3.Пламен
внасям в общинския
изпълнение на бюджета на 4.Хрисимир
общината по пълна
бюджетна класификация и отчета за
Радовенски

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2014 година.
материалите
годишния отчет
за
11. Докладна Предвид
записка на
отгорното,
Кмета представям
на общин
Роман по
инж.Красимир
П.Петков
–
изпълнението на общинския бюджет и за извънбюджетните сметки и фондове на
относно:Приемане
на годишния
отчет
за касовото изпълнение на бюджета и
общината за 2014 година
– за обсъждане
и приемане.
извънбюджетните
и фондове
на община
за 2014г.
Моля, сметки
общинските
съветници,
да се Роман
запознаят
с предоставените
материали и вземат съответно решение.
Предложение
Решение: гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
След за
проведено
„На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Р Е Ш И:
1./ Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Роман
за 2014 г. по пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва:
а/ По прихода: уточнен годишен план – 6 404 451 лева; отчет – 6 289 949
лева; в това число: държавни дейности: план- 3 577 720 лева; отчет – 3 578 112 лева;
местни дейности: план – 2 826 731 лева; отчет – 2 711 837 лева;
б/ По разхода: уточнен годишен план – 6 404 451 лева; отчет – 5 746 922
лева; в това число: държавни дейности: план – 3 577 720 лева; отчет – 3 164 741 лева;
местни дейности: план – 2 716 054 лева; отчет – 2 478 419 лева; дофинансиране: план –
110 677 лева; отчет – 103 762 лева;
2./Приема Отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз за 2014 година – общо - от ДФЗ-РА и КСФ към НФ, както следва:
а./ По прихода: годишен план – 4 587 351 лева; отчет – 3 771 814 лева;
б/ По разхода: годишен план – 4 587 351 лева; отчет – 3 377 535 лева;
В това число:
2.1./ Средства от ДФЗ – РА:
а/ По прихода: годишен план – 2 896 960 лева; отчет – 2 166 515 лева;
б/ По разхода: годишен план – 2 896 960 лева; отчет – 1 781 868 лева;
2.2./ Средства от КСФ към НФ:
а/ По прихода: годишен план – 1 690 391 лева; отчет – 1 605 299 лева;
б/ По разхода: годишен план – 1 690 391 лева; отчет – 1 595 667 лева;
Приложение: 1./ Обяснителна записка – анализ за изпълнението на бюджета за 2014 г.;

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

Предложението за решение не се приема
12.Докладна записка
от Общинския
Изява на фолклорен танцов състав.

съветник Веска Иванова – относно:

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №585
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 4000 лева от Фонд “Резервен” местни дейности от общинския бюджет за 2015 година по бюджета на Читалище
„Христо Ботев-1907” – град Роман за 2015г., за до финансиране на държавна Дейност
738”Читалища” – параграф 45-00;
Средствата са за покриване на участие и транспортни разходи във връзка с
участието на танцовия състав в VІІ Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк
2015” в град Поморие и град Бургас за периода от 08.07.2015г. до 11.07.2015г.

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

13.Докладна
записка от Общинския съветник Мариана Николова– относно:
Изява на самодейния състав за изворен фолклор съм НЧ”Искра-1921”с.Синьо
бърдо, община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

Общинския съветник Валери Ролански напусна залата
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 3000 лева от Фонд “Резервен” местни дейности от бюджета на общината за 2015г. по бюджета на НЧ „Искра-1921” –
с.Синьо бърдо за до финансиране на държавна Дейност 738”Читалища” – параграф 4500;
Средствата са за покриване на разходи във връзка с участието на самодейния
състав за изворен фолклор към читалището на националния събор на народно
творчество Копривщица 2015г.

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

Предложението за решение не се приема
14. Актуални
В 1115 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

