ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес, 08.09.2004г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Пламен Илиев Петков;
3. Драган Христов Капитански;.
4. Берислава Стоянова Христова;
5. Павлинка Лазарова Ангелова;
6. Мариана Николова Велчева;
7. Марин Павлинов Маринов;
8. Петя Йорданова Георгиева;
9. д-р Маргарита Генова Гарева;
10. Николай Миков Миковски;
11. Иван Иванов;
12. Здравко Венциславов Даков.
От Общинска администрация присъстват:
Пламен Младенов – кмет на община Роман, Т.Тодоров – зам.кмет, Цв.Ботевакмет на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на с.С.Бърдо,
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.
Председателят откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 12 общински
съветници.Стефан Петков предложи на вниманието на общинските съветници
допълнително внесените материали: Докладна записка от кмета на общината,
относно администрирането на местната такса “Битови отпадъци” и Докладна
записка от кмета на община Роман, относно промяна в Наредба №4 на ОБС-Роман
и предложи те да влязат в дневния ред на заседанието на Общинския съвет като
т.7 и т.8.
С 12 гласа “ЗА” беше приет и заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
Определяне на групи и паралелки под минималния брой на учениците в училищата,
на слети паралелки и на групите в детските градини за учебната 2004/2005г.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: за
изграждане на информационен център за екотуризъм и изграждане на екопътеки.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдаване под наем на имот – ЧОС “Автоспирка”, находяща се в кв.23 УПИ І по
регулационния план на с.Камено поле актуван с АОС №307/15.06.1994г.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълнение НРПУРОИ на ОбС-Роман глава четвърта.

5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна в Наредба №4 на ОбС-Роман.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
администрирането на местната такса “Битови отпадъци”.
7. Докладна записка от Иван Цв. Иванов – общ.съветник.
8. Избор на съдебни заседатели.
9. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Определяне на групи и паралелки под минималния брой на учениците
в училищата, на слети паралелки и на групите в детските градини за
учебната 2004/2005г.
След разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 88:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Във връзка с чл.11, ал.1, т.1, т.2 и чл.11, ал.2 на Наредба №7 на МОН, ОбС
утвърждава за учебната 2004/2005г. паралелки под минималния брой на
учениците от І до VІІІ клас в селата Камено поле, Кунино и Синьо бърдо, както
следва:
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Синьо бърдо – с 4 слети маломерни паралелки: І – 1 и 3 клас, ІІ – 2 и 4 клас, ІІІ
– 5 и 7 клас и ІV – 6 и 8 клас.
2. Във връзка с чл.2 на Наредба №7 на МОН, ОбС утвърждава минимален
брой на децата в групите на детските градини при средна месечна посещаемост –
12 за целодневните детски градини и ОДЗ и 8 – за детската ясла, при
представени:
ЦДГ
1. ОДЗ “Зора”
- детска ясла
2. ЦДГ – гр.Роман
3. ЦДГ – Камено поле
4. ЦДГ - Кунино
5. ЦДГ – Синьо бърдо
6. ЦДГ - Хубавене
7. ЦДГ - Струпец
8. ЦДГ - Радовене
9. ЦДГ – Д.Бешовица

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;

Брой групи
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

“ПРОТИВ” – няма;

Списъчен брой деца
102
21
23
25
21
13
18
13
16
13

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: за изграждане на информационен център за екотуризъм и
изграждане на екопътеки.
След продължителни разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 89:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗОС, ОбСРоман РЕШИ: възлага на кмета на община Роман да извърши реконструкция на
имот – ЧОС – къща със застроена площ Іетаж – 56кв.м.,ІІетаж – 63кв.м. и
прилежащ терен от 320кв.м., находяща се в кв.21, УПИ V, пл.№63 по КРП на
с.Караш, актуван с АОС №489/15.08.2000г., общински полски пътища и общински
земи за изграждане на инфраструктура, еко-пътеки и заслони съгласно
Приложения от №1 до №30.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 2.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: отдаване под наем на имот – ЧОС “Автоспирка”, находяща се в кв.23
УПИ І по регулационния план на с.Камено поле актуван с АОС
№307/15.06.1994г.
След разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 90:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и
чл.46 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
кмета на община Роман да открие процедура по провеждане на търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок от три години на имот – ЧОС –
“Автоспирка” с.Камено поле със ЗП от 55кв.м. при първоначална наемна цена в
размер на 33,52лв. /тридесет и три лева и петдесет и две стотинки/.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълнение НРПУРОИ на ОбС-Роман глава четвърта.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 91:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ: прави следното
допълнение в Наредбата за реда за предоставяне, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет гр.Роман в глава четвърта, Раздел
втори “Разпореждане с общински жилища и вилни имоти”:
“Чл.82а/1/ Придобиване право на собственост върху незастроени дворищнорегулационни парцели, предвидени по влязъл в сила дворищно-регулационен план
/ЗР/ за малоетажно застрояване да се извършва по реда на глава ІV, Раздел І.
/2/ Кандидатите за закупуване на общински парцели по ал.1 могат да
бъдат физически или юридически лица.
/3/ Цената на продажбата на земята се определя по пазарни цени.”.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По предложение на общинският съветник д-р Гарева, относно жилищни
имоти в с.Караш, след продължителни разисквания и гласуване ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ № 92:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ: възлага на кмета
на община Роман да внесе за следващото заседание на ОбС предложение за
удължаване на срока на отстъпено право на строеж в жилищни имоти в
с.Караш, общ.Роман, придобито чрез договори след 1991 година.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна в Наредба №4 на ОбС-Роман.
След гласуване в отсъствието на общинските съветници Миковски и Даков,
ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №93:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с Решение №87 на
Общински съвет гр.Роман ОбС-Роман РЕШИ: прави следното допълнение в
Наредбата за опазване на околната среда на Общински съвет гр.Роман:
“Чл.29а. Забранява се събирането и извозването на камъни от общински
терени в карстовите райони на селата в община Роман.
При констатирани нарушения на горното на виновните лица ще се налага
глоба в размер на 500 лева.”
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: администрирането на местната такса “Битови отпадъци”.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №94:
На основание чл.9а, ал.2 от ЗМДТ, ОбС-Роман РЕШИ: упълномощава кмета
на община Роман да проведе преговори с ТДД за условията и реда на възлагане
администрирането на такса “Битови отпадъци” от органите на Данъчна
администрация.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Иван Цв. Иванов – общ.съветник.
След продължителни разисквания и гласуване в присъствието на 12 общински
съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №95:
На основание чл.21, ал.1, т.8, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на кмета на община
Роман да проведе разговор с представители на Областна Администрация
гр.Враца за възможността за включване на Селска здравна служба с.Камено поле
в демонстрационен проект и според възможностите на фонд “Резервен” да
бъдат отделени средства за започване на ремонт.
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.8: Избор на съдебни заседатели.
Председателят на ОбС-Роман представи на общинските съветници
кандидатурите за съдебни заседатели според подадените молби.
След гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №96:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.2004г., ОбС-Роман РЕШИ: избира за
кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд гр.Враца Андриана Цветанова
Кръстева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
РЕШЕНИЕ №97:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.2004г., ОбС-Роман РЕШИ: избира за
кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд гр.Враца Боряна Георгиева Дикова.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
РЕШЕНИЕ №98:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.2004г., ОбС-Роман РЕШИ: избира за
кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд гр.Враца инж.Иванка Димитрова
Анзова.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
РЕШЕНИЕ №99:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.2004г., ОбС-Роман РЕШИ: избира за
кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд гр.Враца Цветанка Томова
Йотова.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.9: Актуални въпроси.
След дадения отговор от Кмета на община Роман по повод отправено
запитване от общинския съветник Николай Миковски на заседанието на ОбС,
проведено на 30 юли, касаещо договора с “Ривър Енерджи”АД, Н.Миковски заяви,
че е доволен от изчерпателния отговор на кмета.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 13.20ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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