ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 30.07.2004г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Вълчо Петков Маринов;
3. Петя Йорданова Георгиева;
4. Марин Павлинов Маринов;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Мариана Николова Велчева;
7. Павлинка Лазарова Ангелова;
8. . Маргарита Генова Гарева;
9. Николай Миков Миковски;
10. Драган Христов Капитански.
От Общинска администрация присъстват:
Т.Тодоров – зам.кмет, Хр.Христов – н-к отдел “ФСД и УС”, Цв.Ботева-кмет
на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на с.С.Бърдо,
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.
Присъства още и Гаврил Павлов – юрисконсулт на ОбС-Роман.
Заседанието откри Председателят на Общински съвет-Роман в 10.15ч. в
присъствието на 10 общински съветници.
Председателят запозна общинските съветници с допълнително внесените
материали и предложи те да бъдат включени в дневния ред, както следва: като т.3
– Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: промяна на
средни месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата на едно
лице от персонала в местните дейности: “Домашен социален патронаж”, “Други
дейности по ООС”, “Други дейности по икономиката - счетоводство” и “Обредни
домове и зали”; като т.4 – Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община
Роман, относно: Решение №411 прието с протокол №36/16.01.2002г.; като т.5 –
Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчет на получените суми от командировки за ІІ-ро тримесечие на 2004г. на кмета
на община Роман; като т.6 – Проект на план за работа на ОбС-Роман за ІІІ-то
тримесечие на 2004г.; като т.7 – Молба от жител на с.Струпец, относно
отдаване под наем на стопански обор в с.Струпец; като т.8 – Актуални: Питане
от Н.Миковски – общ.съветник.
С 10 гласа “ЗА” беше приет и заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
информация по отчета по бюджета на общината за първото шестмесечие на
2004 година.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване предложение за вътрешни компенсирани промени в капиталовите
разходи.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна на средни месечни брутни работни заплати и средствата за работна
заплата на едно лице от персонала в местните дейности: “Домашен социален
патронаж”, “Други дейности по ООС”, “Други дейности по икономиката счетоводство” и “Обредни домове и зали”.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
Решение №411 прието с протокол №36/16.01.2002г.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет на получените суми от командировки за ІІ-ро тримесечие на 2004г.
на кмета на община Роман.
6. Проект на план за работа на ОбС-Роман за ІІІ-то тримесечие на 2004г.
7. Молба от жител на с.Струпец, относно отдаване под наем на стопански
обор в с.Струпец.
8. Актуални:
- Питане от Н.Миковски – общ.съветник.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: информация по отчета по бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2004 година.
След изказване становището и предложение от Икономическата комисия при
Общински съвет гр.Роман и след гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 80:
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети, ОбС-Роман
РЕШИ:
1. Приема отчета на бюджета на община Роман за първото шестмесечие на
2004г.
2. Възлага на кмета на общината да потърси юридическа консултация по
Договора с “Ривър Енерджи”АД и на следващото заседание на ОбС да предложи
план за събиране на непостъпилите средства от “Ривър Енерджи”АД.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване предложение за вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи.
След продължителни разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 81:
На основание чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2004г.,ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава вътрешните компенсирани
промени в капиталовите разходи между параграфи, функциите, групите и
дейностите, както и между отделните обекти, както следва:
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№
по
ред

Параграфи, в т.ч. наименование на обект Било
или позиция
/лв./

1
І

ІІ1

2
ОБЩО
Държавни дейности 60%
Местни дейности
40%
§5100
в т.ч. Държавни дейности
Местни дейности

§5100 – Основен
материални активи

27 300
§5200
9 500
в т.ч. Държавни дейности
17 800
Местни дейности
ремонт на дълготрайни 24 700

Функция 01
ОР – Покрив съблекални в “Парк за отдих и
спорт” - Роман
Функция 03
4- ОР Парна инсталация СОУ”В. Левски” - Роман
93-ОР ОУ”Св. Климент Охридски” –с. С. бърдо
133-ОР покрив сграда СОУ”В. Левски”- Роман
134-ОР фасада сграда и входна врата НУ”П. Р.
Славейков” – Роман
135-ОР тоалетна НУ”П.Р. Славейков” - Роман
136-ОР покрив сградата ОУ”В. Левски” с. Кунино
137 –ОР сграда ЦДГ №1 – Роман
138-ОР сграда ЦДГ –с. Хубавене

ІІ2

3
52 000
31 200
20 800
24 700
21 700
3 000

Функция 07
139-ОР дограма втори етаж ч-ще “Христо Ботев” –
Роман
140-ОР сграда читалище с. Камено поле
ОР покрив читалище “Христо Ботев” - Роман
§5200 Придобиване на дълготрайни материални
активи
Функция 01
146 - Оборудване информационно гише
147 – Съоръжения за интернет мрежа
Копирен апарат – 1 бр.
Функция 03
142- Компютър- 1бр.
144- Копирен апарат -5 бр.
145- Проект за саниране сграда ОДЗ

Става
/лв./
4
52 000
31 200
20 800
22 727
5 501
8 473
15 299
28 228

0

2501

1500
2000
4000
2000

1499
2000
4000
2000

3500
2000
1500
1500

3500
2000
1500
1500

3500
3200
0

3500
3200
1028

27 300

23 772

4 800
1 500
0

4 800
1 333
2 000

2000
5 000
1 500

992
4 987
0

Функция 06
148- Проект водоснабдяване с. Караш
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149- Проект реконструкция водопроводна мрежа с. 4 000
Струпец
3 000
150- проект реконструкция водопроводна мрежа с.
Камено поле
3 000
Функция 07
151 – Компютърна конфигурация -1бр.
152 - копирен апарат – 1 бр.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;

1 500
1 000

“ПРОТИВ” – няма;

4 000
1583
1583

1 497
997

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна на средни месечни брутни работни заплати и средствата за
работна заплата на едно лице от персонала в местните дейности: “Домашен
социален патронаж”, “Други дейности по ООС”, “Други дейности по
икономиката - счетоводство” и “Обредни домове и зали”.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 82:
На основание чл.чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ПМС №48/2004г. и
във връзка с чл.9 от Наредбата за договаряне на работната заплата, ОбС-Роман
РЕШИ: считано от 01.07.2004г. утвърждава средства за работна заплата и
определя средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за
работещите в местните дейности в общинския бюджет, както следва:
№ по ред

1.
2.
3.

Отрасъл, организация, дейност, СМБРЗ на 1 лице Ср/ва за РЗ за 1 мес.
звено и мероприятие
от 01.07.2004г.
от 01.07.2004г.
“Домашен социален патронаж”,
187,96
1 504
“Други дейности по ООС”,
313,28
313
“Други дейности по икономиката
- счетоводство”
314,99
1 260

4.

“Обредни домове и зали”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

269,10

269
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: Решение №411 прието с протокол №36/16.01.2002г.
След разисквания и гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 83:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, чл.22, чл.23
и чл.26 от ЗОС и Решение №411, прието с Протокол №36/16.01.2002г. на Общински
съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Открива процедура по отчуждаване на имотите /земеделски земи/
собственост на частни лица в землището на с.Долна Бешовица за изграждане на
депо за ТБО;
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2. Дава съгласие за парично обезщетяване на собствениците на земеделските
земи, попадащи към проектно сметище и сключване на договори за покупкопродажба при цена на декар в размер на 83,00лв. /осемдесет и три лева/.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: писмен отчет на получените суми от командировки за ІІ-ро
тримесечие на 2004г. на кмета на община Роман.
След гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 84:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната
ОбС-Роман РЕШИ: приема отчета за получените суми от командировки за ІІ
тримесечие на 2004г. от Кмета на община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6.: Проект на план за работа на ОбС-Роман за ІІІ-то тримесечие на
2004г.
По предложение на общинския съветник Др.Капитански в Плана за работа на
ОбС за ІІІ-то тримесечие на 2004г. през м.септември да бъде включено
разглеждане на въпроса със състоянието и проблемите на общинския жилищен
фонд, като за целта бъдат поканени за дискусия управителите на
“Енергоснабдяване”-Роман, “ВИК”-Роман и други институции пряко
заинтересовани към темата. ОбС-Роман прие следното
РЕШЕНИЕ № 85:
ОбС-Роман РЕШИ: приема план за работа на Общински съвет Роман за ІІІто тримесечие на 2004г., както следва:
1. Месец юли:
- Отчет на бюджета за първото шестмесечие на
2004г.
- Компенсирани промени в капиталовите разходи
- Актуални въпроси
2. Месец август:

- Образование
- Варианти за изпълнение на ЗМДТ за администриране
на такса “Битови отпадъци”
- Актуални въпроси

3. Месец септември

- Транспорт
- План за управлението на р.Искър на територията на
община Роман с цел пълно ценното използване
хидроенергийния потенциал на реката
- Състояние и проблеми на общинския жилищен фонд
- Актуални въпроси

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.7: Молба от жител на с.Струпец, относно отдаване под наем на
стопански обор в с.Струпец.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман прие следното
РЕШЕНИЕ № 86:
ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на община Роман да открие процедура
по безвъзмездно отдаване с цел възстановяване на стопански обор, находящ се в
с.Струпец, общ.Роман, за срок от 1 /една/ година.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Актуални:
- Питане от М.Гарева – общ.съветник, относно осигуряването на
обществения ред в общината след 24.00ч.
Т.Тодоров отговори, че в момента текат проверки за спазването на Наредба
№1 и №5 на ОбС-Роман и за спазването на работните времена на заведенията в
общината.
- Питане от Цв.Василев – кмет на с.Синьо бърдо, относно
изпълнението на Решение №14, Протокол №3/12.12.2003г.
Т.Тодоров отговори, че това решение противоречи на Закона за управление на
отпадъците.
- Питане от Н.Миковски – общ.съветник (от дневния ред).
Н.Миковски предложи питането му по проблема със строителството на
ВЕЦ с.Кунино да бъде обмислен и разгледан на следващото заседание.
- Питане от Н.Миковски – общ.съветник, относно вземането на
спешни мерки за спиране изнасянето на камъни от карстовия район, намиращ се
край с.Кунино.
Председателя на ОбС Ст.Петков направи предложение Общинския съвет да
вземе решение за допълнение в Наредба №4 за опазване на околната среда, относно
забрана за извозване на камъни от карстовите райони в землищата на селата
Камено поле и Кунино, като при нарушение на виновните лица да се налага глоба в
размер на 500 лева.
След гласуване предложението на Ст.Петков, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 87:
ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на община Роман да внесе за
следващото заседание предложение за допълнение на Наредба №4 за опазване на
околната среда с цел да се забрани събирането и извозването на камъни от
карстовите райони в землищата на селата Камено поле и Кунино. При нарушение
на виновните лица да се налага глоба в размер на 500 лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 11.40ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №1

Отчет за командировките на Пламен Младенов Петров –
Кмет на Община Роман
МЕСЕЦ АПРИЛ
19.03.04 г.- София
24.03.04 г .- София
26.03.04 г.- Враца
31.03.04 г.- София
01.04.04 г.- Враца
08.04.04 г.- Враца
09.04.04 г.- София
15.04.04 г - София
16.04.04 г.- Враца
20.04.04 г.- София
21.04.04 г.- Враца
Общо :

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6.00 лв.
66,00 лв.

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
30,00 лв.

МЕСЕЦ МАЙ
22.04.04 г.30.04.04 г.04.05.04 г.10.05.04 г.12.05.04 г.-

София
София
Враца
Враца
София
Общо :

МЕСЕЦ ЮНИ
19.05.04 г.20.05.04 г.31.05.04 г.01.06.04 г.10.06.04 г.15.06.04.г.17.06.04.г.24.06.04 г.25.06.04.г.28.06.04 г.-

София
Враца
Враца
София
София
Враца
София
София
Враца
Враца
Общо :

- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
- 6,00 лв.
60,00 лв.

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 156,00 лв.
7

