ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 29.06.2004г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Вълчо Петков Маринов;
3. Здравко Венциславов Даков;
4. Пламен Илиев Петков;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Павлинка Лазарова Ангелова;
7. Драган Христов Капитански;
8. Николай Миков Миковски;
9. Мариана Николова Велчева;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Марин Павлинов Маринов;
12. Иван Цветков Иванов;
13. Маргарита Генова Гарева – пристига в 10.15ч.
От Общинска администрация присъстват:
Пл.Младенов – кмет, Т.Тодоров – зам.кмет, Вл.Иванов – зам.кмет,
Хр.Петкова – секретар, Н.Върбанова – гл.юрисконсулт, Цв.Ботева-кмет на
с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Вълков –
кмет на с.Радовене, Л.Цветкова – кмет на с.Д.Бешовица, В.Иванова – кмет на
с.Хубавене, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци, Й.Йорданов – км.наместник в
с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Ив.Панов – км.наместник в
с.Ср.рът.
Присъстват още: Началника на РПУ-Роман, Гаврил Павлов – юрисконсулт на
ОбС-Роман и граждани.
Заседанието откри Председателят на Общински съвет-Роман в 10.10ч. в
присъствието на 11 общински съветници.
Кметът на община Роман предложи на вниманието на общинските
съветници допълнително внесен материал – Предложение, относно вземане на
решения по повод формиране на Общинско мероприятие “Чистота и комунално
битови услуги” и обявяване “Стройремонт”ЕООД гр.Роман в ликвидация.
С 12 гласа “ЗА” беше приет и заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет-анализ за състоянието и тенденциите в борбата с престъпността
при РПУ-Роман за периода 01.01.-22.06.2004г.

2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
проект за актуализация на Наредба №3 за ветеринарно-медицински, хигиенни и
технически изисквания за частните и фирмени животновъдни стопанства в
община Роман.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдадените под наем общински имоти съгласно чл.14 от ЗОС.
4. Списък на лицата назначени по НП”От социални помощи към осигуряване
на заетост” по дейности в Община Роман.
5. Справки и отчет за финансовото и икономическо състояние на
общинското дружество “Стройремонт”ЕООД гр.Роман и Предложение, относно
вземане на решения по повод формиране на Общинско мероприятие “Чистота и
комунално битови услуги” и обявяване “Стройремонт”ЕООД гр.Роман в
ликвидация.
6. Актуални въпроси: Избор на съдебни заседатели в Окръжен съд гр.Враца.
По т.1: Отчет-анализ за състоянието и тенденциите в борбата с
престъпността при РПУ-Роман за периода 01.01.-22.06.2004г.
След проведени разисквания ОбС-Роман прие за сведение Отчет-анализа за
състоянието и тенденциите в борбата с престъпността при РПУ-Роман за
периода 01.01.-22.06.2004г.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: проект за актуализация на Наредба №3 за ветеринарно-медицински,
хигиенни и технически изисквания за частните и фирмени животновъдни
стопанства в община Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 70:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ:
Приема актуализираната Наредба №3 за ветеринарно-медицински, хигиенни
и технически изисквания за частните и фирмени животновъдни стопанства в
община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: отдадените под наем общински имоти съгласно чл.14 от ЗОС.
След продължителни разисквания и след направено предложение от
общинския съветник Драган Капитански, относно актуализация на наемите на
отдадените под наем общински имоти с гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 71:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ: Възлага на
кмета на общината да внесе на заседание на ОбС-Роман предложение за
актуализация на наемите на отдадените под наем общински имоти.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.
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По т.4: Списък на лицата назначени по НП”От социални помощи към
осигуряване на заетост” по дейности в Община Роман.
След проведени разисквания ОбС-Роман прие Списъка за сведение.
По т.5: Справки и отчет за финансовото и икономическо състояние на
общинското дружество “Стройремонт”ЕООД гр.Роман и Предложение,
относно вземане на решения по повод формиране на Общинско мероприятие
“Чистота и комунално битови услуги” и обявяване “Стройремонт”ЕООД
гр.Роман в ликвидация.
След проведени разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 72:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ: обявява финансовото
състояние на “Стройремонт”ЕООД гр.Роман за незадоволително.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 73:
На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ Общински съвет гр.Роман РЕШИ: образува
общинско мероприятие “Чистота и комунално битови услуги” с предмет на
дейност чистота, сметоизвозване, озеленяване, погребални услуги и поддръжка на
гробищен парк, стопанисване и управление на общински жилищен фонд,
поддръжка и ремонт на улици, алеи и паркове.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 74:
На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ Общински съвет гр.Роман РЕШИ: определя
численост на персонала в новосформираното мероприятие “Чистота и
комунално битови услуги” от 5 /пет/ човека:
1. “Отговорник-специалист”
- 1 брой;
2. “Касиер-домакин”
- 1 брой;
3. “Шофьор-монтьор”
- 2 броя;
4. “Общ работник”
- 1 брой.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 75:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман РЕШИ:
прехвърля недвижимо имущество и МПС от баланса на “Стройремонт”ЕООД
гр.Роман с обща балансова стойност 9 310 лева в баланса на Община Роман за
управление от новосформираното мероприятие “Чистота и комунално битови
услуги”, съгласно Приложение №1.
ГЛАСУВАНЕ:
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“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ № 76:
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.147, ал.2 и чл.266, ал.1 от ТЗ
Общински съвет гр.Роман РЕШИ: прекратява дейността на “Стройремонт”
ЕООД гр.Роман и обявява “Стройремонт”ЕООД гр.Роман в ликвидация;.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
РЕШЕНИЕ № 77:
На основание чл.266, ал.2 и ал.5 от ТЗ Общински съвет гр.Роман РЕШИ:
назначава за ликвидатор на “Стройремонт”ЕООД гр.Роман Гаврил Николов
Павлов, определя срок на ликвидация – 9 /девет/ месеца и възнаграждение на
ликвидатора 200.00 лева месечно.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
РЕШЕНИЕ № 78:
На основание чл.266, ал.5, т.1 от ТЗ и чл.11 от Наредба №8 на ОбСРоман за упражняване правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества Общински съвет гр.Роман РЕШИ: договорът с
ликвидатора Г.Павлов да се сключи от Кмета на община Роман като определеното
възнаграждение да е за сметка на “Стройремонт”ЕООД в ликвидация .
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
По т.6: Актуални въпроси: Избор на съдебни заседатели в Окръжен съд
гр.Враца.
След проведено гласуване ОБС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 79:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман РЕШИ:
определя численост от 5 /пет/ човека за съдебни заседатели към Окръжен съд
гр.Враца.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 13.00
часа.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/СИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И МПС
които да бъдат прехвърлени в баланса на Община
Роман за управление от общинско мероприятие
“ЧИСТОТА И КОМУНАЛНО БИТОВИ УСЛУГИ”

1. Бетонов център
2. ГАЗ – Контейнеровоз
3. ЗИЛ
4. Сметосъбирачна машина /тип БОБЪР/
5. УАЗ – Вр 15-58 ТВ
ОБЩА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ:

- 5 000 лева
- 600 лева
- 1 000 лева
- 3 000 лева
- 710 лева
9 310 лева

КМЕТ НА
ОБЩИНА РОМАН:
/ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ/
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