ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес, 27.01.2005г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Драган Христов Капитански;
3. Петя Йорданова Георгиева;
4. Здравко Венциславов Даков;
5 Павлинка Лазарова Ангелова;
6. Пламен Илиев Петков;
7. Берислава Стоянова Христова;
8. Марин Павлинов Маринов;
9. Мариана Николова Велчева – в 10.02ч.
10. Николай Миков Миковски – в 10.02ч.
11. Вълчо Петков Маринов – в 10.10ч.
12. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.15ч.
От Общинска администрация присъстват:
Пламен Младенов – кмет на община Роман, Т.Тодоров – зам.кмет,
Хр.Петкова – Секретар ОбА, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на
с.Кунино, 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.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.00ч. в присъствието на 8
общински съветници.
На общинските съветници бяха предоставени допълнително внесени
материали: докладна записка от Пл.Младенов, относно: Актуализация план за
икономическо развитие на община Роман за периода 2004-2007г., Докладна записка
от Пл.Младенов, относно: участие на община Роман в СИФ с проект “Саниране
физкултурен салон СОУ”В.Левски” гр.Роман и Докладна записка от кметовете на
селата, съставляващи община Роман, относно: възражение срещу предложената
от кмета на общината Структура.
По предложение на общинските съветници от дневния ред отпаднаха
отчета за дейността на ОбС-Роман за 2004г. и докладната записка от Р.Цолов.
В присъствието на 12 общински съветници и с 12 гласа “ЗА” беше приет и
заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за дейността на ОбС-Роман за първото тримесечие на 2005г.

2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна в структурата на Общинска Администрация – община Роман.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълнение в Наредба №9.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет за получените суми от командировки за ІV-то тримесечие на 2004г.
на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбС.Роман.
5. Докладна Записка от Пламен Младенов- кмет на община Роман, относно:
Актуализация план за икономическо развитие на община Роман за периода 20042007г.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
участие на община Роман в СИФ с проект “Саниране физкултурен салон
СОУ”В.Левски” гр.Роман.
7. Избор на съдебни заседатели.
8. Актуални въпроси.
По т.1: План за дейността на ОбС-Роман за първото тримесечие на 2005г.
След гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №124:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема План за
работа на Общински съвет гр.Роман през първото тримесечие на 2005г., съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна в структурата на Общинска Администрация – община
Роман.
След продължителни разисквания, разглеждане и вземане под внимание
докладната записка от кметовете на селата, в присъствието на 11 общински
съветника с 6 гласа “ЗА” и 5 гласа “ПРОТИВ” предложението на Кмета на
общината за промяна в Структурата на ОбА-Роман не се прие.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълнение в Наредба №9.
След разисквания и гласуване в присъствието на 9 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №125:
На основание чл.113 от ЗМДТ, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Отменя чл.39 от Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
2. Създава се нов Раздел Х в Глава ІІ– “Такси за продажба на спиртни
напитки и тютюневи изделия в търговските обекти на община Роман в Наредба
№9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
като следва:
“Чл.44а. Продажба на спиртни напитки:
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/1/ Годишна такса за
упражняване на дейността

- магазини за търговия на дребно - 50лв.
- заведения за обществено
хранене и развлечения
- 100лв.
- складове за търговия на едро
- 300лв.

/2/ Дневна такса за временен щанд

- 10лв./ден

/3/ За селата Средни рът и Караш – 50% от горепосочените суми.
Чл.44б. Продажба на тютюневи изделия:
/1/ Първоначална такса за
издаване на разрешително
по чл.30, ал.1 от ЗТТИ
- магазини за търговия на дребно
- заведения за обществено
хранене и развлечения
- складове за търговия на едро
/2/ Годишна такса за
упражняване на дейността
- магазини за търговия на дребно
- заведения за обществено
хранене и развлечения
- складове за търговия на едро

- 100лв.
- 100лв.
- 200лв.
- 50лв.
- 50лв.
- 100лв.

/3/ За селата Средни рът и Караш – 50% от горепосочените суми.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: писмен отчет за получените суми от командировки за ІV-то
тримесечие на 2004г. на Кмета на Община Роман и Председателя на
ОбС.Роман.
След проведено гласуване в присъствието на 10 общински съветника ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №126:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбСРоман РЕШИ: приема отчета за получените суми от командировки за ІV-то
тримесечие на 2004г. от кмета на общината и председателя на ОбС, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.5: Докладна Записка от Пламен Младенов- кмет на община Роман,
относно: Актуализация план за икономическо развитие на община Роман за
периода 2004-2007г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №127:
На основание чл.21, ал.1, т.12, ОбС-РЕШИ: включва в плана за икономическо
развитие на община Роман, област Враца за периода 2004-2007г. обект:
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№ по
ред
1.

Наименование
на проекта
населено
място
“Реконструкция
на
вътрешна
водопроводна
мрежа
с.Кунино”

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;

Размер на
инвестицията
2 х 120 000

Срок на
изпълнение
2005-2007

Инвеститор

МОСВ

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: участие на община Роман в СИФ с проект “Саниране физкултурен
салон СОУ”В.Левски” гр.Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №128:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: упълномощава
Община Роман да участва с 20% съфинансиране на Проект “Саниране
физкултурен салон в СОУ”Васил Левски” гр.Роман” в СИФ.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Избор на съдебни заседатели.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №129:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.2004г., ОбС-Роман РЕШИ: избира
следните кандидати за съдебни заседатели в Районен съд гр.Мездра:
1. Павлинка Лазарова Ангелова;
2. Петя Петрова Вутова;
3. Данаил Иванов Даков;
4. Цеца Иванова Георгиева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма
По т.8: Актуални въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

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

ПЛАН
за работата на Общински съвет – Роман
през първото тримесечие на 2005 година

ЯНУАРИ
1. Актуализация на Наредба №6
2. Структура на ОбА-Роман
3. Актуални въпроси
ФЕВРУАРИ
1. Отчет на бюджет 2004
2. Проблеми на общинската собственост
3. Образование – Протокол от комплексна проверка на общината
4. Актуализация на Наредба на ОбС №1.
5. Капитално строителство
6. Наредба за пътищата
7. Актуални въпроси
МАРТ
1. Бюджет 2005
2. Стратегия за развитието на образованието в община Роман
3. Проблеми на Общинския жилищен фонд
4. Договор ВЕЦ-Кунино
5. Автотранспорт
6. Актуални въпроси
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Приложение №2
Отчет за командировките на Пламен Младенов – Кмет на Община Роман
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

16.09.04 г.- София - 6,00 лв.
30.09.04 г.- София - 6,00 лв.
01.10.04 г.- София - 6,00 лв.
04.10.04 г.- Криводол- 6,00 лв.
06.10.04 г.- Враца - 6,00 лв.
07.10.04 г.- Враца - 6,00 лв.
08.10.04 г.- София - 6,00 лв.
18.10.04 г - Враца - 6,00 лв.
19.10.04 г.- Враца - 6,00 лв.
21.10.04 г.- София - 6,00 лв..
Общо : 60,00 лв.
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

26.10.04 г.02.11.04 г.05.11.04 г.09.11.04 г.12.11.04 г.-

Перник
София
София
Враца
София
Общо :

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

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

18.11.04 г.23.11.04 г.25.11.04 г.26.11.04 г.30.11.04 г.07.12.04 г.13.12.04 г.15.12.04 г.16.12.04 г.28.12.04 г.-

София - 6,00 лв.
Враца - 6,00 лв.
Враца - 6,00 лв.
София - 6,00 лв.
София - 6,00 лв.
София - 6,00 лв.
София - 6.00 лв.
София - 6.00 лв.
Враца - 6.00 лв.
София - 6.00 лв.
Общо : 60,00 лв.

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 150,00 лв.

Отчет за командировките на Стефан Петков – Председател на ОбС-Роман
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

02.11.04 г. - София - 6.00 лв.
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 6,00 лв.
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