ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес, 24.11.2004г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Николай Миков Миковски;
3. Драган Христов Капитански;
4. Пламен Илиев Петков;
5 Берислава Стоянова Христова;.
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Петя Йорданова Георгиева;
8. Здравко Венциславов Даков;
9. Марин Павлинов Маринов;
10. Павлинка Лазарова Ангелова;
11. Мариана Николова Велчева;
12. д-р Маргарита Генова Гарева.
От Общинска администрация присъстват:
Пламен Младенов – кмет на община Роман, Т.Тодоров – зам.кмет, Мирослав
Жеков, Цв.Ботева – кмет 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, К.Генов – кмет на с.Струпец,
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 10.10ч. в присъствието на 9 общински
съветници и предложи на вниманието им допълнително внесените материали - две
Докладни записки от кмета на общината, относно: Актуализация на общинския
бюджет за 2004г. в частта на местните приходи и разходи и относно: Тарифа за
такси от лечебни растения.
Кметът на общината предложи да отпадне от дневния ред докладната
записка за отмяна на Наредба №5.
В присъствието на 11 общински съветници и с 11 гласа “ЗА” беше приет и
заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
събиране на данък сгради и такса за битови отпадъци в община Роман за 2005г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
изработване на проект за разпределение на средства за изграждане и ремонт на
общински пътища през 2005г., съгласно Писмо №91-00-38/27.10.2004г. на МРРБ.

3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване на Общинския план за развитие на Община Роман.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
изграждане на регионално депо.
5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
продажба на сграда и трафопост собственост на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман.
6. Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман, относно:
Актуализация на общинския бюджет за 2004г. в частта на местните приходи и
разходи.
7. Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман, относно:
Тарифа за такси от лечебни растения.
8. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: събиране на данък сгради и такса за битови отпадъци в община
Роман за 2005г.
След проведени разисквания и гласуване в присъствието на 12 общински
съветници ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №108:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9а, ал.1 от ЗМДТ и във връзка с
Решение №94 от 08.09.2004г. на ОбС-Роман, ОбС-Роман РЕШИ: създава нов член
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги – Глава ІІ “Местни такси”, Раздел І “Такса за битови отпадъци”:
“Чл.18а. Такса битови отпадъци се събира от Общинска администрация
гр.Роман”.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №109:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
Община Роман да сключи споразумение с Главна Данъчна Дирекция гр.София за
администрирането на данък сгради през 2005г. от Общинска администрация
гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община Роман,
относно: изработване на проект за разпределение на средства за изграждане и
ремонт на общински пътища през 2005г., съгласно Писмо №91-0038/27.10.2004г. на МРРБ.
След продължителни разисквания, предложения за промяна в сумите за
финансиране през 2005г. и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №110:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Писмо №91-00-38/27.10.2004г. ОбСРоман РЕШИ: приема Списък-предложение от Община Роман за обекти от
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общинската пътна мрежа, изграждането, реконструкцията или ремонта, на
които да бъдат включени за финансиране през 2005г. в Община Роман, област
Враца /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълване на Общинския план за развитие на Община Роман.
След проведени разисквания, предложения от Пл.Младенов и Ст.Петков за
допълнения в решението и гласуване в отсъствието на общ.съветник Н.Миковски
ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №111:
На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: допълва
общинския план за икономическо развитие на Община Роман, област Враца за
периода 2004-2007г. със следните Проекти:
1. Проекти за корекции коритата на р.Искър, р.Малък Искър, р.Топчовец –
гр.Роман, р.Барата – с.Кунино, устието на р.Липнишка при р.Малък Искър, р.Крив
дол – с.Курново, Батулска река – в землището на с.Хубавене, р.Косматица – в
землището на с.Д.Бешовица, корекция на реката от с.Стояновци до с.Радовене,
както и корекции на всички притоци във водосборния басейн на реките Искър и
Малък Искър, преминаващи през населените места.
2. Проект за изграждане на микроязовир на р.Косматица в землището на
с.Долна Бешовица.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: изграждане на регионално депо.
След проведени разисквания и гласуване в присъствието на 12 общински
съветници ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №112:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: дава съгласието си
на територията на община Роман, в местността “Вълчов дол”, да бъде
изградено регионално депо.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: продажба на сграда и трафопост собственост на “Роман
Автотранспорт”ЕООД гр.Роман.
За обсъждането на предложението присъстват Пламен Евтимов –
Управител на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман и Пламен Петров –
Изпълнителен Директор на “Агора груп”АД гр.София, на които беше
предоставена възможността да изкажат своето мнение по въпроса.
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След изслушване изказванията на горепосочените лица, разисквания относно
електрозахранването на района и след проведено гласуване ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №113:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10 и във връзка с чл.13, ал.1, т.3
от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества на Общински съвет – Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
открива процедура за продажба на административна сграда и трафопост,
собственост на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман и възлага на Кмета на
Община Роман да извърши оценка на сградите.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман,
относно: Актуализация на общинския бюджет за 2004г. в частта на
местните приходи и разходи.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №114:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 и чл.26, ал.1 от Закона за
общинските бюджети, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Изменя размера на собствените общински приходи по бюджета на
общината за 2004г. в увеличение с 1 300 лева, в това число в параграф 45-01“Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната” – 1 300 лева;
2. Открива бюджетни кредити в Дейност 759 – “Други дейности по
културата” – местна дейност в общ размер – 1 300 лева, в това число по
параграф 10-15 – 280лева, параграф 10-20 – 1 020 лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов - кмет на община Роман,
относно: Тарифа за такси от лечебни растения.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №115:
На основание чл.21, ал.2 и чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения, ОбСРоман РЕШИ: приема “Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на
лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост”
/ПРИЛОЖЕНИЕ №2/.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Актуални въпроси.
8.1. Общинският съветник Н.Миковски обърна внимание, че Общинския съвет
трябва да заседава в една нарочна сесия, на която да разгледа работата си през
изминалата една година от мандата и предложи това да стане възможно найскоро.
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Пл.Младенов предложи сесията по този въпрос да се проведе през месец
януари.
След гласуване предложенията на Миковски и Младенов и в отсъствието на
общ.съветник Гарева ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №116:
На основание 21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
Председателя на Общинския съвет да свика заседание през месец януари, на което
да се обсъди работата на ОбС-Роман през изминалата една година от мандата
му.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
8.2. След отправена забележка от страна на общинският съветник
Н.Миковски към Председателя на ОбС, че съветниците не получават протоколи
от заседанията на Съвета и по предложение на общ.съветник Б.Христова , ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №117:
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: допълва Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет гр.Роман, обл.Враца - в чл.63 се
създава ал.2:
“Чл.63/2/ След изтичане на седемдневния срок по ал.1 протоколът се изпраща
на всички общински съветници.”
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 12.50ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

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

СПИСЪК – ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ОБЩИНА РОМАН
ЗА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА ИЛИ
РЕМОНТА, НА КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2005г.

№
по
ред

№ на пътя

1

ІV-30811

2

ІV-16115

3

ІV-10339

4.

ІV-10335

5

ІV-13441

6

ІV-30811

Наименование на пътя

/Своде – Роман/ Синьо бърдо-Ослен
Криводол-Лик- Дърманци
Боженица – Курново – гара
Струпец/Струпец – Старо село/
/Роман – Кунино/ - Радовене
/Роман – Златна Панега/ -Стояновциграницата с община Луковит
/Габаре-Г-Бешовица/-Камено полеСтояновци
/Своде – Роман/ Синьо бърдо-Ослен
Криводол-Лик- Дърманци

Участък за
ремонт

Км6+000до
12+000
Км 7+000
до 18+650
км0+850до
1+900
км0+000до
7+800
Км0+000
до 8+900
Км0+000
до 6+000

Вид на
ремонта

Година на
започване
Година на
завършване

Обща
сметна
стойност
/лв./

Усвоени
средства
/лв./

Предложение за
финансиране
през 2005г.
/лв./

Текущ

2000/2005

100 000

10 000

90 000

Текущ

2000/2006

110 000

30 000

80 000

Текущ

2002/2006

193 200

93 200

100 000

Текущ

2002/2006

73 896

33 896

40 000

Текущ

2002/2007

915 000

41 000

15 000

Основен

2001/2007

880 000

70 000

100 000

ОБЩО

425 000 лв.
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Приложение №2

ТАРИФА
за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Чл. 1. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти
- общинска собственост, се заплащат следните такси:
¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
№ по¦
Наименование
¦ Мярка ¦ Такса
ред ¦
¦
¦ (лв.)
¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
1 ¦
2
¦
3 ¦
4
¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I.
Билки (в сурово състояние)
1.
Грудки, корени, коренища
-божур,иглика,лудо биле,ранилист,решетка,ягода горска кг
0,09
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика
кг
0,07
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
кг
0,02
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка
кг
0,01
- други
кг
0,03
2.
Листа
- боровинка червена и черна, лудо биле
кг
0,04
- бръшлян, чобанка
кг
0,03
- глог, живовляк, леска, липа,
люляк, оман чер, ягода горска
кг
0,02
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
кг
0,01
- други
кг
0,03
3.
Стръкове
- блатно кокиче
кг
0,10
-горицвет,лазаркиня
кг
0,08
- гълъбови очички, зайча сянка, прозориче жълто,шапиче кг
0,05
- зимзелен,лудо биле,ранилист,теменуга миризлива,
чубрица планинска
кг
0,02
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен,
мащерка, очанка, риган обикновен
кг
0,03
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица,
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши,
пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло,
подъбиче червено, пчелник, равнец бял
кг
0,02
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче,
змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш,
оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ
кг
0,01
- други
кг
0,03
4.
Цветове
- липа
кг
0,015
- божур,иглика
кг
0,05
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез,
тъжник блатен
кг
0,03
- акация бяла, бъз
кг
0,02
- вратига, глог, равнец бял
кг
0,01
- други
кг
0,03
5.
Плодове
- боровинка червена и черна
кг
0,15
- хвойна сибирска
кг
0,10
- кисел трън, къпина, малина
кг
0,01
- бъз, глог, конски кестен, киселица
кг
0,01
- бъзак, трънка
кг
0,01
- други
кг
0,01
6.
Семена
- есенен минзухар
кг
0,04
- други
кг
0,02
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7.

8.

9.

Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
Кори
- мъждрян, ясен
- кисел трън, леска
- върба
- дъб
- бреза
- други
Водорасли

кг
кг
кг

0,05
0,03
0,01

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,05
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,30

II.

Генетичен материал за култивирано отглеждане,
включително при лабораторни условия, за създаване
на колекции или за възстановяване на други места
в природата
1.
От защитени лечебни растения
- плодове
100 г 20,00
- семена
100 г 50,00
- резници
бр.
2,00
2.
От лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване
- луковици, грудки, коренища
бр.
1,00
- плодове
100 г
5,00
- семена
100 г 10,00
- резници
бр.
0,50
3.
От други лечебни растения
- луковици, грудки, коренища от всички видове,
с изключение на описаните
бр.
0,10
- лук (всички видове), перуника (всички видове)
бр.
0,20
- ботурче есенно (есенна циклама)
бр.
1,00
- плодове
100 г
2,00
- семена
100 г
5,00
- резници
бр.
0,10
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чл. 2.
Чл. 3.

Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.
Тарифата влиза в сила от 01.12.2004г.
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