ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№6
Днес 16.02.2012г. 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,
Севдалина Джамбазка-Секретар на Община Роман, Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман,Христо Томов-Директор на дирекция
„АПИТО и ФСД”, Цв.Ботева-кмет на с.Камено поле, Цв.Йотов-кмет на
с.С.бърдо, Йоло Богданов-кмет на с.Кунино, Миряна Вълкова-ВрИД кмет на
с.Радовене, Красимир Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Нели Димитровакм.наместник нас.Д.Бешовица, М.Даскалов-км.наместник на с.Курново,
Н.Митова-техн.сътрудник на с.Струпец, Капка Йотова-км.наместник на
с.Стояновци, Радка Герганова-км-наместник на с.Караш,
Присъстваха: медии и граждани.
В 1410ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Председателят на Постоянната Комисия по финанси, бюджет,общинска
собственост и европейска интеграция съм ОбС-Роман предложи в дневния ред
под т.6 да влезе Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир
П.Петков- относно:Одобряване на общата численост и на структурата на
Общинска администрация-Роман.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателят
на
Постоянната
Комисия по финанси,
бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбС-Роман
предложи в дневния ред под т.7 да се обединят т.6.Докладна записка от
Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно: Приемане на
бюджета на община Роман за 2012г. и т.7.Докладна записка от Кмета на
община
Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Предложение за
разпределение на капиталовите разходи за 2012г. на Община Роман.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Постоянната Комисия по устройство
на
територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната
среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман предложи да влезе в
дневния ред под т.10. Докладна записка от Кмета на община Роман
инж.Красимир П.Петков- относно:Искане с вх.№5800-27/06.02.2012г. от
Общинска служба земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на
наследодатели.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Постоянната Комисия по образование, култура ,спорт,
туризъм, работа с младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбСРоман предложи да влезе в дневния ред под т.11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:Приемане на общинска
програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2012година в
Община Роман в изпълнение чл26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Бюджета на
ИБСФ на община Роман за 2011 година.
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Годишен отчет на Програмата за управление на Кмета на Община
Роман.
3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за приемане на отчета за изпълнението на капиталовите
разходи за 2011г. на Община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на общината за
2011г.
5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост по чл.8 и чл.9 от ЗОС за 2012г.
6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Одобряване на общата численост и на структурата на Общинска
администрация-Роман.
7.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на бюджета на община Роман за 2012г. и Предложение за
разпределение на капиталовите разходи за 2012г. на Община Роман.
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-15/18.01.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмо №1000-25/19.01.2012г. на Община Враца Предложение за
партньорство по схема BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Оперативна
програма „Регионална развитие”.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-27/06.02.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на общинска програма-календар за честване на по-важни дати
и събития през 2012година в Община Роман в изпълнение чл26а от Закона за
народните читалища /ЗНЧ/.
12. Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Бюджета на
ИБСФ на община Роман за 2011 година.
След проведено гласуване, ОбС-Роман реши
На основание чл.21, ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 и чл.42,ал.4 от Закона за
общинските бюджети, Общински съвет – Роман:
`
1./ Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община
Роман за 2011 г. по пълна бюджетна класификация, както следва:
- по прихода: уточнен годишен план – 4 601 750 лева; отчет – 4 621
243 лева; в т.ч.: държавни дейности: план – 3 314 827 лева; отчет –
3 306 249 лева; местни дейности: план – 1 286 923 лева; отчет 1 314 994 лева;
- по разхода: уточнен годишен план – 4 601 750 лева; отчет – 4 307
246 лева; в т.ч.: държавни дейности: план – 3 314 827 лева; отчет –
3 062 135 лева; местни дейности: план – 1 144 503 лева; отчет –
1 108 840 лева; дофинансиране: план – 142 420 лева; отчет – 136 271
лева;
2./ Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните средства и
фондове по план-сметката на община Роман за 2011 година, както следва:
- по прихода: уточнен годишен план – 2 140 лева; отчет – 2 138 лева;
- по разхода: уточнен годишен план – 0 лева; отчет – 0 лева;
3/ Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и
фондове по програми от ЕС на община Роман за 2011 година, както следва:
- по прихода: уточнен годишен план – 1 295 704 лева; отчет – 1 295
704 лева;
- по разхода: уточнен годишен план – 1 295 704 лева; отчет – 158 263
лева

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

предложението за решение не се приема.
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Годишен отчет на Програмата за управление на Кмета на Община
Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, приема годишния отчет на Кмета на
Община Роман за 2011г. по Програма за управление на Кмета на Община Роман за периода 20092011г.

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.

3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за приемане на отчета за изпълнението на капиталовите
разходи за 2011г. на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман реши
На основание чл21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от ЗОБ и чл.12, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2011год.
приема отчета за изпълнение на капиталовите разходи за 2011г. на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на общината за
2011г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл.9, ал.2 от ЗОД, приема годишния отчет за 2011г.-без задължения на същия през 2011г.

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

5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост по чл.8 и чл.9 от ЗОС за 2012г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 53
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 2012 г.,

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Одобряване на общата численост и на структурата на Общинска
администрация-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 54
„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмо № ФО59/18.11.2011г. на Министъра на финансите и § 5, ал.2 ПЗР към ПМС №161 от 14.06.2011 г.с
което е приет нов класификатор на длъжностите в администрацията и е изменена Наредбата
за прилагането му, Общинският съвет Роман РЕШИ:
І. Отменя структурата на Общинска администрация – Роман, приета с Решение № 89,
Протокол № 16 от 21.08.2008г. на Общински съвет – Роман.
ІІ. Одобрява предложената от Кмета на Община Роман обща численост и структура на
Общинска Администрация, Кметства и Кметски наместничества на територията на Община
Роман за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, както следва:

1. Структура на администрацията в административния център:
Кмет
Заместник-кмет
Секретар

-1
-1
-1

щ.бр.;
щ.бр;
щ.бр.

1.1. Обща администрация – структурирана в 1 дирекция:
Дирекция
„Административно-правно,
информационно
обслужване”:
Численост на персонала в дирекцията – 8 щ.бр.в това число
- Директор на дирекция;

-1 щ.бр.;

-Главен юрисконсулт;

-1 щ.бр.;

-Главен счетоводител;

и

финансово-стопанско

-1 щ.бр.;

-Финансов кантрольор;

-1 щ.бр.;

- Отдел „Административно, правно и информационно обслужване” – 4 щ.бр. в това число 1
щ.бр. – Началник отдел
1.2. Специализирана администрация – структурирана в 1 дирекция:
Дирекция „Устройство на територията, оперативни програми, хуманитарни дейности и
местни данъци и такси”
- Численост на персонала – 18.5 щ.бр. в това число:
- Директор на дирекция;

-1 щ.бр.;

- Главен архитект

- 0.5 щ.бр;

И три 3 отдела, както следва:
Отдел „Устройство на територията и оперативни програми” - 8 щ.бр. в това число 1 щ.бр. –
Началник отдел;
Отдел „Хуманитарни дейности, търговия и туризъм”
Началник отдел;

- 6 щ.бр. в това число 1 щ.бр. –

Отдел „Местни данъци и такси”- 3 щ.бр. в това число 1 щ.бр. – Началник отдел;
2. Структура на администрацията в кметствата – обща численост 12 – щатни бр.
2.1.
Кметство
Кмет на Кметство

с.

Камено

поле

2
- 1 щ.бр;

щ.бр.,

в

т.ч.:

Специалист „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” - 1 щ.бр.
2.2.
Кметство
Кмет на Кметство

с.Кунино

-2
- 1 щ.бр;

щ.бр.,

в

т.ч.:

Специалист „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” - 1 щ.бр.
2.3.
Кметство
Кмет на Кметство

с.Синьо

бърдо

-2

щ.бр.,

в

т.ч.:

1

щ.бр.,

в

т.ч.:

- 1 щ.бр;

Специалист „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” -1 щ.бр.
2.4.
Кметство
Кмет на кметство

с.Радовене

- 1;

2.5.
с.Хубавене
Кметски наместник

- 1;

2.6.
с.Струпец
Кметски наместник

- 1;

2.7.
с.Долна
Бешовица
Кметски наместник

- 1;

-

2.8.
с.Курново
Кметски наместник

-0.5;

2.9
с.Стояновци
Кметски наместник

-0.5;

2.10.
с.Караш
Кметски наместник
2.11.
с.Средни
рът
Кметски наместник

1

щ.бр.,
1

щ.бр.,
щ.бр.,

в

т.ч.:

в

т.ч.:

в

т.ч.:

-

1

-

0.5

щ.бр.,

в

т.ч.:

-

0.5

щ.бр.,

в

т.ч.:

-

0.5

щ.бр.,

в

т.ч.:

-0.5;
и

Марково

равнище
-0.5;

-

0.5

щ.бр.,

в

т.ч.:

ІІІ. Възлага на Кмета на общината да утвърди Устройствен правилник на Общинската
администрация и длъжностно разписание в съответствие с одобрената в т.ІІ. структура.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на бюджета на община Роман за 2012г. и Предложение за
разпределение на капиталовите разходи за 2012г. на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за общинските бюджети, във връзка с
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Наредба №10

за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет
Роман
1. Приема бюджета на Община Роман за 2012 г. по пълна бюджетна класификация по
приходите и разходите, както следва:
1.1. По приходите в размер на 4 222 431 лв., съгласно Приложение № 1;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2937 411 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейностти в размер на 2 693 297
лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности
в размер на 0 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2011 година в размер на 244 114 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 285 020 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 150 400 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 415 397 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 447 300 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване – 42 700 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи в общ размер на 190 600 лв., в т.ч.:
1.1.2.6.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 137 900 лв.
1.1.2.6.2. Капиталови разходи СЕБРА – 52 700 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2011 година в размер на 69 883 лв.
1.1.2.8. Погасяване заем ПУДООС: - 31 260 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 222 431 лв., разпределени по функции и дейности
съгласно Приложения №2 и 3;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 937 411 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 220 083 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 12 000 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 64 937 лв.
1.3 Приема обобщения размер на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и
фондове на Община Роман за 2012 г., съгласно Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2012 г. – 1 139 579 лв.
1.3.2. По прихода – 739 181 лв.
1.3.3. По разхода – 1 876 617 лв.
1.3.4. Салдо към 31.12.2012 г. – 2 143 лв.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 56
2. Приема разпределение на преходния остатък от 2012 г. по бюджета на общината,
съгласно Приложение № 5;

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 57
3. Приема разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по
обекти и от продажби за 2012 г., съгласно Приложение № 6;

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 58
4. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система на
делегирани бюджети и местните дейности, съгласно Приложение № 7 и Размера на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и кметските наместници съгласно
Приложение № 7А;

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 59
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи,
съгласно Приложения № 8;
5.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 85%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
персонала от ОбА – гр.Роман, имащи право на такива разходи,съгласно Приложение №8;

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 60
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи,
съгласно Приложения №9;
5.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 85%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
пътуващи учители, финансирани от общинския бюджет за 2012 год., имащи право на такива
разходи,съгласно Приложение №9,

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

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 61
6. Размер на просрочените задължения от 2011 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2012 г. – 0.00 лв.
7. Размер на просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани през
2012 г. – 63 479 лв.
8. Размер на общинския дълг за 2012 – 0 лв., общински гаранции за 2012 г. – 0 лв.,
максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на годината – 0 лв.
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет за 2012 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 62
10. Приема следните лимити за разходи:
1. СБКО- до 3% върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета – 6000 лв.
3. За подпомагане разходите за погребения в размер на лицата, които са:самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане срещу представени документи за
доказване на събитието в размер до една МРЗ.

ГЛАСУВАНЕ:

“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 63
11. За държавна дейност “Общинска администрация”, приема по-висока численост на
персонала над утвърдената с 7.00 щатни бройки. Средствата за работна заплата и
осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране от собствени приходи.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 64

12.Приема разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2012 г. – за
всички дейности, групи и функции – държавни и местни дейности по бюджета на общината
за 2012 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 65
13. Възлага на Кмета на общината:
13.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите
за финансово управление и контрол;
13.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите
средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
13.4. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти след решение на Общински съвет.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 66
14. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 67
15. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2012 г., както следва:
заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания,
обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление,
осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за
квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения,
текущ ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел,
капиталови разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните
заведения, финансирани чрез общинския бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 68
16. При спазване на общия размер на бюджета на основание чл.27 от Закона за
общинските бюджети, предоставя следните правомощия на кмета на общината:
16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

ГЛАСУВАНЕ:
“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” – 1 гл.. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 69
16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер
в частта за местните дейности;

ГЛАСУВАНЕ:
“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” – 1 гл.. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
След проведено гласуване, ОбС-Роман реши
16,3 след 30.06.2012г. по реда на §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г . да прехвърля средства от
един вид разходи в друг рид разходи в съответната делегирана дейност.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5гл. 1.Мариана Николова
2.Иван Цветков
3.Даринка Лазарова
4.Валери Ролански
5.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – 1 гл.. 1.Стефан Петков
“ВЪЗД.СЕ” – 7гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова

5.Кирил Иванов
6.Пламен Младенов
7.Хрисимир Радовенски

предложението за решение не се приема.
След проведено гласуване, ОбС-Роман реши
16.4. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.1.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5гл. 1.Мариана Николова
2.Иван Цветков
3.Даринка Лазарова
4.Валери Ролански
5.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – 2 гл.. 1.Стефан Петков
2.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.
Общинският съветник Хрисимир Радовенски напусна залата
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-15/18.01.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 70
Моля 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,

1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 232021 с площ от 3.224 дка при НТП: ливада, образуван от имот №
232019 находящ се в землище с.Синьо бърдо, община Роман на наследодателите на Иван
Нешков Иванов.
1.2. Поземлен имот № 231013 с площ от 2.891 дка при НТП: изоставена ливада , образуван
от имот № 231009 находящ се в землище с.Синьо бърдо на наследодателите на Велчо
Диков Котовски.
1.3. Поземлен имот № 029038 с площ от 2.447 при НТП: нива, образуван от имот №
029037, находящ се в землището на с.Курново на наследодателите на Васил Иванов
Петков.
1.4. Поземлен имот № 103010 с площ от 9.515 дка при НТП: вр.неизп.ливада, образуван от
имот № 103006 находящ се в землището на с.Камено поле на наследодателите на Цено
Христов Пенкински.
1.5. Поземлен имот № 084026 с площ от 3.450 дка при НТП: нива, образуван от имот №
084012 находящ се в землището на с.Долна Бешовица, община Роман на наследодателите
на Павел Вълчев Павлов.
1.6. Поземлен имот № 099041 с площ от 2.144 дка при НТП: полска култура, образуван от
имот № 09934; Поземлен имот № 046088 с площ от 2.037 дка при НТП: използв.ливада,
образуван от имот № 046087 и Поземлен имот № 103011 с площ от 1.255 дка при НТП:
вр.неизп.ливада, образуван от имот № 103006 находящи се в землището на с.Камено поле
на наследодателите на Пено Ценов Христов.
1.7. Поземлен имот № 190005 с площ от 14.450 дка при НТП: нива, образуван от имот №
043013 и Поземлен имот № 190006 с площ от 14.450 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 043013 находящи се в землището на с.Кунино, община Роман на наследодателите на
Йоло Лавов Ангелов
1.8. Поземлен имот № 115027 с площ от 1.060 дка при НТП: нива, образуван от имот №
115205 находящ се в землището на гр.Роман, община Роман на наследодателите на Йото
Иванов Христов.
1.9. Поземлен имот № 000034 с площ от 4.869 дка при НТП: използвана ливада, образуван
от имот № 000025 находящ се
в землището на с.Камено поле, община Роман на
наследодателите на Петко Христов Недялков.
1.10. Поземлен имот № 043129 с площ от 7.200 дка при НТП: нива, образуван от имот №
043121 находящ се в землището на с.Кунино, община Роман на наследодателите на
Йосиф Христов Иванчов.
1.11. Поземлен имот № 158323 с площ от 5.308 дка при НТП: изоставена ливада, образуван
от имот № 158314 и Поземлен имот № 158321 с площ от 2.589 дка при НТП: хасти,
образуван от имот № 000999 находящ се в землището на с.Кунино, община Роман на
наследодателите на Петко Велев Петков.
1.12. Поземлен имот № 000019 с площ от 9.693 дка при НТП: ливада, образуван от имот №
066045 находящ се в землището на с.Струпец, община Роман на наследодателите на
Лало Иванов Ламбовски.
1.13. Поземлен имот № 162216 с площ от 4.185 дка при НТП: гора в земеделски земи,
образуван от имот № 000858; Поземлен имот № 000985 с площ от 5.258 дка при НТП:
изост.тр.насаждения, образуван от имот № 000982 и Поземлен имот № 158319 с площ от
3.335 дка при НТП: гора в земеделски земи, образуван от имот № 000746 находящ се в
землището на с.Кунино, община Роман на наследодателите на Гето /Георги/ Котов
Йотов.
1.14. Поземлен имот № 115059 с площ от 0.572 дка при НТП: нива, образуван от имот №
115205 и Поземлен имот № 115026 с площ от 0.951 дка при НТП: нива, образуван от имот
№ 115205 находящ се в землището на гр.Роман, община Роман на наследодателите на
Иван Леков Иванов.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Хрисимир Радовенски се върна в залата
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмо №1000-25/19.01.2012г. на Община Враца Предложение за
партньорство по схема BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Оперативна
програма „Регионална развитие”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл.21,ал.11т.23 от ЗМСМА и при мотиви подробно изложени в докладната
записка:
1.Дава съгласие Община Роман да участва като партньор на община Враца съвместно с
Община Мездра с проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ
БГ161PО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”
2.Собственият принос по проекта от 5% в размер до 25 хил.лева (двадесет и пет хиляди
лева) да се осигури от кандидата община Враца .
3.Приема изпълнението на задължителните съгласно насоките за кандидатстване дейности
по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, изследване
на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности) да продължи за периода
до 1 (една) година след приключване на дейностите по проекта.
4.Упълномощава кмета на Община Роман да подпише договор за партньорство с партньора
по проекта-Община Мездра и кандидат Община Враца.
5.Упълномощава кмета на Общината да представлява Община Роман, като страна по
договора за партньорство.

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-27/06.02.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 72
Моля 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,
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 106007 с площ от 1.145 дка при НТП: нива, находящ се в землище
гр.Роман, община Роман на наследодателите на Вълчо Павлов Вълчев.
1.2. Поземлен имот № 002023 с площ от 0.500 дка при НТП: овощна градина, образуван от
имот № 002018 находящ се в землище с.Хубавене на наследодателите на Йото Петров
Марков.

ГЛАСУВАНЕ:
“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.

11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на общинска програма-календар за честване на по-важни дати
и събития през 2012година в Община Роман в изпълнение чл26а от Закона за
народните читалища /ЗНЧ/.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
Приема предложените планове за дейност на читалищата и предложената програмакалендар за 2012 година на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12. Актуални въпроси.
В 1720 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

