ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 18.11.2003г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстват:
От ОбС-Роман:
1. Стефан Илиев Петков;
2. Тихомир Георгиев Тодоров.
3. Владимир Величков Иванов;
4. Петя Йорданова Георгиева;
5. Здравко Венциславов Даков;
6. Николай Миков Миковски;
7. Мариана Николова Велчева;
8. Иван Цветков Иванов;
9. Вълчо Петков Маринов;
10.Пламен Илиев Петков;
11.Берислава Стоянова Христова;
12.Драган Христов Капитански;
13.Маргарита Генова Гарева;
От Общинска администрация присъстват: Пл.Младенов-Кмет на
община Роман, Н.Поппетровски – гл.юрисконсулт, Кр.Петков-гл.инженер,
Хр.Томов-н-к отдел “ФСДУСЧР”, М.Каменова-км.наместник в с.Курново,
П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Й.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цв.Ботевакмет на с.К.поле, Ц.Йотов-кмет на с.С.бърдо, К.Генов-кмет на с.Струпец,
Л.Въткова-кмет на с.Д.Бешовица, В.Иванова-кмет на с.Хубавене, В.Вълковкмет на с.Радовене, В.Цекова-км.наместник в с.Ср.рът, Н.Нанов-км.наместник
в с.Стояновци.
На заседанието присъстват и граждани.
В 10.05ч. заседанието беше открито от председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници. Председателят
предложи на вниманието на съветниците допълнително внесени неотложни
материали към дневния ред.
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
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1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет.
2. Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ.Роман
относно: предоставяне права на кмета за разпореждане с бюджета по чл.27 от
ЗОБ.
3. Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ.Роман
относно: определяне ОМВ на кметовете и кметските наместници.
4. Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ. Роман
относно: списък-предложение за обекти от общинската пътна мрежа, които
да бъдат включени в НГП-2004.
По т.1: Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет-Роман.
След продължително обсъждане и гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 5:
На основание чл.21, ал.3 ат ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Приема на първо четене Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Роман. /Приложение № 1/.
2. Запазва до сега действащия начин за определяне на възнаграждението
на протоколчика на заседанията на ОбС- 10% от възнаграждението на
председателя до приемането на Структурата на ОбА-Роман и решаването на
въпроса със звеното, обслужващо ОбС, съгласно чл.29-а от ЗМСМА.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ.Роман
относно: предоставяне права на кмета за разпореждане с бюджета по чл.27 от
ЗОБ.
След гласуване беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 6:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за
общинските бюджети, ОбС-Роман РЕШИ: предоставя правомощия на кмета
на община Роман по изпълнението на общинския бюджет за 2003г. по реда на
чл.27, ал.1, т.2 от Закона за общинските бюджети.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ.Роман
относно: определяне ОМВ на кметовете и кметските наместници.
След гласуване беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 7:
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На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с ПМС № 40 от
17.02.2003г.,изм.и доп. ПМС 136/23.06.2003г. ОбС-Роман РЕШИ:
1. Определя, считано от 07.11.2003г. конкретния размер на основните
месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование на длъжността
Кмет на община
Кмет на кметство Камено поле
Кмет на кметство Кунино
Кмет на кметство Синьо бърдо
Кмет на кметство Долна Бешовица
Кмет на кметство Струпец
Кмет на кметство Хубавене
Кмет на кметство Радовене
Кметски наместник в с.Курново
Кметски наместник в с.Стояновци
Кметски наместник в с.Ср.рът и Марково равнище
Кметски наместник в с.Караш

Основна месечна
работна заплата
от 07.11.2003г.
731 лв.
419 “
419 “
419 “
313 “
313 “
313 “
313 “
313 “
298 “
298 “
284 “

2. Приетите и утвърдени от ОбС-Роман конкретни размери на
основните месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници в общината
да се индексират
/актуализират/ в съответствие с последващите нормативни актове през
следващата бюджетна година.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов-кмет на общ. Роман
относно: списък-предложение за обекти от общинската пътна мрежа, които
да бъдат включени в НГП-2004.
След гласуване беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 8:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: предлага на
МРРБ обекти, които да бъдат включени в Националната годишна програма за
финансиране на общинската пътна мрежа през 2004г. в следния
ПРИОРИТЕТЕН ПОРЯДЪК:
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1. Път № ІV-30813 /Караш-Ослен-Криводол/ Синьо бърдо-спирка Синьо
бърдо: от км 0+000 до км 3+500.
2. Път № ІV-10328 - Роман-гара Струпец – границата с община Мездра:
от км 3+500 до км 8+200.
3. Път № ІV-30811 /Своде-Роман/ Синьо бърдо-Ослен-Криводол-ЛикДърманци: от км 6+000 до км 12+000.
4. Път № ІV-16115 – Боженица-Курново-гара Струпец /Струпец-Старо
село/: от км 8+200 до км 11+000.
5. Път № ІV-10325 /Горна Бешовица-Роман/-Долна Бешовица-Камено
поле: от км 0+500 до км 8+400.
6. Път № ІV-10335 /Роман-Златна Панега/ - Стояновци-границата с
община Луковит: от км 6+000 до км 7+800.
7. Път № ІV-10339 /Роман-Кунино/ - Радовене: от км 0+850 до км
1+900.
8. Път № ІV-30811 /Своде-Роман/ Синьо бърдо-Ослен-Криводол-ЛикДърманци: от км 0+000 до км 6+000.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;

“ПРОТИВ” – 1 гл.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

В 14.30ч. председателят на ОбС-Роман закрива заседанието на ОбС,
поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Й.Връбчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/ЙВ
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