ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес, 15.10.2004г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Марин Павлинов Маринов;
4. Павлинка Лазарова Ангелова;
5. д-р Маргарита Генова Гарева;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Драган Христов Капитански;
8. Пламен Илиев Петков;
9. Николай Миков Миковски;
10. Иван Цветков Иванов;
11. Петя Йорданова Георгиева;
12. Вълчо Петков Маринов;
13. Здравко Венциславов Даков.
От Общинска администрация присъстват:
Пламен Младенов – кмет на община Роман, Т.Тодоров – зам.кмет, Венета
Иванова - кметство с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на
с.С.Бърдо, Лалка Гергова – кметство с.Радовене, Л.Цветкова – кмет на
с.Д.Бешовица, 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 Управителят на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман
г-н Пламен Евтимов.
Председателят откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 12 общински
съветници и предложи на вниманието на общинските съветници допълнително
внесените материали: Докладна записка от кмета на общината, относно: замяна
на ОПС върху имот – ЧОС; Докладна записка от кмета на общината, относно:
утвърждаване Устава на Асоциацията на Общините от Западна Стара планина
“Хемус – Запад”; Докладна записка от кмета на общината, относно: избор на
заместник делегат, който да представлява Община Роман в Асоциацията на
Общините “Хемус - Запад”; Докладна записка от кмета на общината, относно:
писмен отчет за получените суми от командировки за ІІІ-то тримесечие на 2004г.
на Кмета на община Роман и Председателя на ОбС-Роман.
В присъствието на 13 общински съветници и с 13 гласа “ЗА” беше приет и
заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пламен Евтимов – управител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД, относно: приемане на промени в общинската
транспортна схема.
2. Докладна записка от Пламен Евтимов – управител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД, относно промяна на цените на билетите за автобусен
превоз.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
удължаване срок на ОПС за строителство на гаражни клетки в кв.56а по КРП на
гр.Роман.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
актуализиране тарифата на основните наемни цени на имотите и обектите
общинска собственост.
5. Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман, относно:
замяна на ОПС върху имот – ЧОС.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
избор на Организационен комитет за честване празниците на града.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване Устава на Асоциацията на Общините от Западна Стара планина
“Хемус – Запад”.
8. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
избор на заместник делегат, който да представлява Община Роман в
Асоциацията на Общините “Хемус - Запад”.
9. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет за получените суми от командировки за ІІІ-то тримесечие на 2004г.
на Кмета на община Роман и Председателя на ОбС-Роман.
10. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Евтимов – управител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД, относно: приемане на промени в общинската
транспортна схема.
След продължителни разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №100:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Договора за възлагане на
обществен превоз на пътници с автобусен превоз в община Роман, ОбС-Роман
РЕШИ: утвърждава Общинска транспортна схема на община Роман, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
По т.2: Докладна записка от Пламен Евтимов – управител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД, относно промяна на цените на билетите за
автобусен превоз.
След разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №101:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от Договора за възлагане на
обществен превоз на пътници с автобусен превоз в община Роман, ОбС-Роман
РЕШИ: приема увеличение на цените за обществен превоз на пътници с автобусен
превоз, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: удължаване срок на ОПС за строителство на гаражни клетки в
кв.56а по КРП на гр.Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №102:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.1 от ЗС и
чл.153, ал.2 от ЗУТ, ОбС-Роман РЕШИ: удължава срока на договори от 2001г. за
ОПС на гаражни клетки в кв.56а, група Б №№10,11,12 и 13 по КРП на гр.Роман до
изтичане на общ пет годишен срок, считано от датата на сключване на договора
за ОПС, за всеки индивидуален случай
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: актуализиране тарифата на основните наемни цени на имотите и
обектите общинска собственост.
След разисквания и гласуване в отсъствието на общинския съветник
Пл.Петков, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №103:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.30 от НРПУРОИ на
Общински съвет Роман, ОбС-Роман РЕШИ: прима актуализация по реда на чл.39,
ал.1 и 2 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост с
коефициент 1.4 на тарифата за основните наемни цени на имотите и обектите
общинска собственост за кв.м., както следва:
І. За търговска дейност, услуги и производствена дейност:
1. За сгради и помещения
І-ва зона – 1,22лв.
ІІ-ра зона и селата в община Роман – 0,74лв.
2. Незастроени парцели и междублокови пространства за поставяне
на преносими съоръжения /павилиони, бараки/
І-ва зона – 0,91лв.
ІІ-ра зона и селата в община Роман – 0,63лв.
3. Тротоари и площади
І-ва зона – 0,63лв.
ІІ-ра зона и селата в община Роман – 0,30лв.
Увеличения за: - Търговия
- 15%
- Обществено хранене
- 30%
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- При отдаване на имота или обекта
с обзавеждане
- 30%
- Останали дейности
- 45%
ІІ. Празни парцели в регулация на населените места за селскостопанска
дейност – 0,006лв./кв.м.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.
След гласуването по т.4 от дневния ред общинския съветник Др.Капитански
обърна внимание на Председателя на ОбС, че е било редно да прикани
заинтересованите лица да не гласуват, на което Ст.Петков отговори, че
искането на Капитански е против всякаква логика, предвид това, че се гласува за
увеличение, а не за намаление на наемните цени.
По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман,
относно: замяна на ОПС върху имот – ЧОС.
След продължителни разисквания и гласуване в отсъствието на общинския
съветник Пл.Петков с 4 гласа “ЗА”, 7 гласа “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗД.СЕ” ОбСРоман не прие предложението на Кмета на общината.
В изпълнение на Решение №92, Протокол №12/08.09.2004г. на ОбС-Роман,
Кметът на общината Пл.Младенов даде отговор, относно удължаване на срока
на отстъпено право на строеж в жилищни имоти в с.Караш, общ.Роман,
придобито чрез договори след 1991 година. Според Младенов няма
законосъобразна възможност за удължаването на този срок.
Ст.Петков предложи на общинските съветници да гласуват удължаване на
срока с 1 година на отстъпено право на строеж в жилищни имоти в с.Караш,
общ.Роман, придобито чрез договори след 1991 година.
След гласуване в отсъствието на общинските съветници Б.Христова и
Пл.Петков и напуснал заседанието Ив.Иванов с 4 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и
2 гласа “ВЪЗД.СЕ” предложението на общ.съветник Ст.Петков не беше прието.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: избор на Организационен комитет за честване празниците на града.
След гласуване в присъствието на 10 общински съветници, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №104:
Във връзка с тържественото отбелязване на Празника на град Роман,
честването на 30 години Роман – град и 70 години Община Роман, ОбС-Роман
РЕШИ: определя организационен комитет за тържествата в състав:
Председател:
Пламен Младенов – Кмет на Община Роман
Зам.Председател:
Тихомир Тодоров – Зам.Кмет“ОКССП” на Община
Роман
Членове:
1. Христина Петкова – Секретар на Община Роман
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2. Маргарита Станева – Гл.експерт”ОКСТМД” в
ОбА-Роман
3. Анета Василева – Секретар на Ч-ще ”Хр.Ботев”
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване Устава на Асоциацията на Общините от Западна
Стара планина “Хемус – Запад”.
След гласуване в присъствието на 11 общински съветници, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №105:
Във връзка с Решение №67/18.05.2004г. на Общински съвет Роман, ОбС-Роман
РЕШИ: утвърждава УСТАВА на Асоциацията на Общините от Западна Стара
планина “ХЕМУС – ЗАПАД”, като доброволно сдружение на общини от региона
на Западна Стара планина за осъществяване на дейност с нестопанска цел.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.8: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: избор на заместник делегат, който да представлява Община Роман в
Асоциацията на Общините “Хемус - Запад”.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №106:
На основание чл.18 от Устава на АОЗСП”ХЕМУС – ЗАПАД” и във връзка с
Решение №67/18.05.2004г. на Общински съвет Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
определя за заместник делегат Тихомир Георгиев Тодоров – Зам.Кмет “ОКССП”
на Община Роман, който да представлява общината в Асоциацията на Общините
от Западна Стара планина “ХЕМУС – ЗАПАД”.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.9: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: писмен отчет за получените суми от командировки за ІІІ-то
тримесечие на 2004г. на Кмета на община Роман и Председателя на ОбСРоман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №107:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбСРоман РЕШИ: приема отчета за получените суми от командировки за ІІІ-то
тримесечие на 2004г. от кмета на общината и председателя на ОбС, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
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По т.10: Актуални въпроси.
Пл.Евтимов предложи закупуване на малки автобуси на лизинг за “Роман
Автотранспорт”ЕООД с първоначална вноска от общината. Ст.Петков и
Пл.Младенов се обърнаха към Управителя на общинското дружество да внесе
предложението си писмено.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в
11.55ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №3

Отчет за командировките на Пламен Младенов – Кмет на Община Роман
МЕСЕЦ ЮЛИ
30.06.04 г.- София
01.07.04 г.- Враца
06.07.04 г.- София
08.07.04 г.- Враца
09.07.04 г.- София
12.07.04 г.- Враца
13.07.04 г.- София
16.07.04 г - Враца
19.07.04 г.- София
23.07.04 г.- Враца
27.07.04 г.- София
Общо :
МЕСЕЦ АВГУСТ
28.07.04 г.- Враца
30.07.04 г.- София
04.08.04 г.- София
05.08.04 г.- Враца
17.08.04 г.- София
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 СЕПТЕМВРИ
20.08.04 г.- Враца - 6,00 лв.
24.08.04 г.- Враца - 6,00 лв.
27.08.04 г.- София - 6,00 лв.
09.09.04 г.- Враца - 6,00 лв.
10.09.04 г.- София - 6,00 лв.
Общо : 30,00 лв.
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 126,00 лв.
Отчет за командировките на Стефан Петков – Председател на ОбС–Роман
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
24.09.04 г. - Враца
- 6.00 лв.
Общо :
6.00 лв.
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 6,00 лв.
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Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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