ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 07.11.2003г., в съответствие с чл.23, ал.1, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4
от ЗМСМА, се проведе първо заседание на Общинския съвет на Община Роман,
избран на Местни избори 2003. На заседанието присъстват новоизбраните
кметове и общински съветници.
От Общинска администрация присъстват: Иван Дачев- ВрИД Кмет на
община Роман, Цветко Вътков-зам.кмет, Н.Поппетровски – гл.юрисконсулт,
М.Каменова-км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш.
На заседанието присъстват и представители на политически партии
и граждани.
В 10.05ч. заседанието беше открито от г-н О.Кадийски – Зам.областен
управител, определен със Заповед № 375 от 06.11.2003г. /Приложение №1 към
протокола/ на Областния управител да упражнява правомощията му на това
първо заседание на Общински съвет – Роман.
Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от
новоизбраните общински съветници.
2. Избор на временно председателстващ заседанието до избирането на
председател на ОбС-Роман за мандат 2003-2007.
3. Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от
новоизбраните кметове.
4. Провеждане на избор на комисия за избиране на председател на
Общинския съвет.
5. Провеждане на избор за председател на Общинския съвет.
6. Провеждане на избор за комисия по изработване на Правилник за
работата на Общинския съвет и Общинската администрация.
По т. 1: Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от
новоизбраните общински съветници.
В 10.10ч. новоизбраните общински съветници положиха клетва и
подписаха клетвени декларации както следва:
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1. Берислава Стоянова Христова;
2. Владимир Величков Иванов;
3. Вълчо Петков Маринов;
4. Драган Христов Капитански;
5. Здравко Венциславов Даков;
6. Иван Цветков Иванов;
7. Мариана Николова Велчева;
8. Маргарита Генова Гарева;
9. Николай Миков Миковски;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Пламен Илиев Петков;
12. Стефан Илиев Петков;
13. Тихомир Георгиев Тодоров.
/ Приложение № 2/
По т.2: Избор на временно председателстващ заседанието до
избирането на председател на ОбС-Роман за мандат 2003-2007.
След полагането на клетва от общинските съветници, Зам.областния
управител поздрави конституирания нов Общински съвет на Община Роман и
пожела ползотворна работа през предстоящия мандат. След което оповести,
че тъй като е конституиран Общинския съвет за мандат 2003-2007,
задълженията на зам.областния управител , като представител на държавата
на това заседание са приключили и следва да бъде избран за временно
председателстващ новия Общ.съвет, който да води заседанието до избирането
на постоянен председател като предложи според традицията това да бъде гжа д-р Маргарита Гарева, като най-възрастна от общинските съветници..
Други предложения не постъпиха.
След гласуване, с пълно мнозинство беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 1:
ОбС-Роман РЕШИ: избира временно, до избирането на председател на
ОбС-Роман, за председателстващ заседанието д-р М.Гарева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
След
проведения
избор
Зам.областния
управител
предава
председателството на д-р М.Гарева.
По т.3: Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от
новоизбраните кметове.
В 10.30ч. новоизбраните кметове положиха клетва пред Общинския
съвет и подписаха клетвени декларации както следва:
1. Пламен Младенов Петров – избран за кмет на Община Роман;
2. Цветелина Иванова Ботева – избрана за кмет на с.Камено поле;
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3. Цветан Василев Йотов - – избран за кмет на с.Синьо бърдо;
4. Ивайло Петков Георгиев – избран за кмет на с.Кунино;
5. Лиляна Цветкова Въткова – избрана за кмет на с.Долна Бешовица;
6. Вергиния Иванова Иванова – избрана за кмет на с.Хубавене.
7. Веселин Петков Вълков - избран за кмет на с.Радовене;
/Приложение № 3/
След полагането на клетва и подписването на клетвените декларации,
Зам.областния управител поздрави новите кметове и им пожела ползотворна
работа през предстоящия мандат.
Досегашният Кмет на Общината предава символа на местната власт
– огърлицата на гр.Роман на новоизбрания Кмет на Общината, като му
пожелава успешен мандат в служба на хората на общината.
Новият Кмет на общината благодари на всички присъстващи и на
всички, които му гласуваха това огромно доверие и още веднъж обещава да го
оправдае.
Съгласно чл.38, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА с полагането на клетва се
прекратяват пълномощията на досегашните кметове и възникват
правомощията на новоизбраните кметове.
_________________________________________________________________
По т.4:Провеждане на избор на комисия за избиране на председател на
Общинския съвет.
След като всички се обединиха около мнението комисията да бъде
тричленна, постъпиха следните предложения: Т.Тодоров- за председател на
комисията, М.Николова и Б.Христова- за членове на комисията.
След гласуване беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 2:
ОбС-Роман РЕШИ: възлага провеждане на таен избор на председател
на Общински съвет - Роман на тричленна комисия в състав:
1. Тихомир Георгиев Тодоров – председател;
2. Мариана Николова Велчева – член;
3. Берислава Стоянова Христова – член,
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма;

В 11.00ч. Зам.областния управител връчва подписаните клетвени
декларации на председателстващия заседанието д-р М.Гарева, за да бъдат
предадени на новия председател на ОбС-Роман.
По т.5: Провеждане на избор за председател на Общинския съвет.
Общ.съветник Пл.Петков предложи за председател на новия ОбС да бъде
избран Стефан Петков – председател на предишния ОбС.
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Общ.съветник д-р Гарева предложи от името на групата съветници от
БСП председателят да се избира на ротационен принцип. След гласуване със
7 гласа “ПРОТИВ” и 6 гласа “ЗА”, предложението не беше прието.
Беше проведено тайно гласуване на постъпилото предложение от
Пл.Петков за председател на ОбС. След преброяването на гласовете и
обявяването на резултата от
председателя на комисията по избора
общ.съветник Т.Тодоров, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №3:
След проведено тайно гласуване, на основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА,
ОбС-Роман РЕШИ: избира за председател на Общински съвет – Роман
общинския съветник СТЕФАН ИЛИЕВ ПЕТКОВ.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа.
По т.6: Провеждане на избор за комисия по изработване на Правилник
за работата на Общинския съвет и Общинската администрация.
След разисквания и гласуване беше взето следното
РЕШЕНИЕ №4:
ОбС-Роман РЕШИ: възлага изработване на ПРАВИЛНИК за работата
на Общинския съвет и Общинската администрация на петчленна комисия в
състав:
1. Стефан Илиев Петков;
2. Владимир Величков Иванов;
3. Вълчо Петков Маринов;
4. Берислава Стоянова Христова,
5. Пламен Илиев Петков.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.;
________________________________________________________________________
В 11.40ч. председадателят на ОбС-Роман закрива първото заседание на
ОбС, поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Й.Връбчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/ЙВ
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