ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес, 28.06.2005г., се проведе извънредно заседание на Общински
съвет гр.Роман във връзка с внесена подписка от Инициативен комитет
от с.Камено поле с предложение за провеждане на референдум за
отделяне на селото от Община Роман и присъединяването му към
Община Мездра.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Николай Миков Миковски;
3. Мариана Николова Велчева;
4. Иван Цветков Иванов;
5. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Павлинка Лазарова Ангелова;
12. Марин Павлинов Маринов;
13. д-р Маргарита Генова Гарева;
От Общинска администрация присъстват:
Пл.Младенов – кмет на Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на
ОбА, М.Димитров – адвокат от АК-Враца, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле,
Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, К.Генов – кмет на с.Струпец, Н.Цанов –
км.наместник в с.Стояновци, Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново,
Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват още членовете на Инициативния комитет от с.Камено
поле и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.10ч. в
присъствието на 13 общински съветника.
Председателят даде думата на присъстващите за изказвания по
темата на настоящото заседание.
Председателят на Инициативния комитет от с.Камено поле
изложи мотивите за искането за отделяне на населеното място Камено
поле от Община Роман и присъединяването му към Община Мездра.
Общинският съветник Пл.Петков сподели мнението си, че вина да
се стигне до създаване на Инициативен комитет има както ОбА и ОбС,
така и кметство с.Камено поле. Според общинският съветник липсата
на комуникация е основната причина за това.

Общинският съветник Драган Капитански изказа мнение
неразличаващо се от това на общинския съветник Пл.Петков. Същия
категорично застъпи становище, че мотивите на кмета на с.Камено поле
са несериозни и незадълбочени.
Общинският съветник Мариана Николова категорично и
аргументирано оспори мотивите на Инициативния комитет от с.Камено
поле, изразени от Председател му, както и тези на кмета на селото.
Изказването на следващия общински съветник – Вълчо Маринов
беше в същия дух.
Общинският съветник Николай Миковски се обяви против
отделянето на с.Камено поле от Община Роман и преминаването на
кметството към съседната Община Мездра. Основен мотив в
изказването му беше, че това не решава нито в момента нито в бъдеще
проблемите на селото.
Общинският съветник Иван Иванов, общински съветник от
с.Камено поле, емоционално се опита да защити позицията на
Инициативния комитет от с.Камено поле.
Кметът на Община Роман застъпи становището, че процедурата
по провеждането на подписката и избирането на Инициативния
комитет е объркана и е проведена в нарушение на чл.28, ал.1 ЗАТУРБ.
Наблегнато беше и на обстоятелството, че кмета на кметството не
може да бъде инициатор на провеждането на такава подписка, по
простата причина, че на него по Закон са вменени контролни функции.
М.Димитров – адвокат от АК-Враца изрази становище в подкрепа
на изказването на Кмета на Общината и отбеляза, че след като кмета
на кметството провери законността на решението за събранието, ако
то е проведено в съответствие със Закона, регистрира ИК и го снабдява
с печата на кметството. Не на последно място беше отбелязано и
обстоятелството, че към момента на конституиране на ИК трима от
петимата му члена не са имали качеството на гласоподаватели в
кметство с.Камено поле.
Цв.Ботева – кмет на с.Камено поле оспори изцяло изказаните до
момента доводи и заяви, че процедурата е законосъобразно проведена.
Поддържаше, че становищата на преждеговорищите са изцяло
погрешни.
Председателят на Обс-Роман обяви почивка от 10 минути.
След почивката бе направена проверка на кворума - присъстват 13
общински съветника.
Стефан Петков – Председател на ОбС обобщи изказванията преди
почивката. Подкрепи изложеното от Кмета на Община Роман
становище.
Изказванията бяха прекратени.
По предложение на Председателят Петков ОбС взе следното
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РЕШЕНИЕ №223:
На основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ, ОбС-Роман РЕШИ: не
дава съгласие за провеждане на референдум за промяна на границите на
Община Роман поради отделяне на населено място с.Камено поле и
присъединяването му към съседната община на територията на Област
Враца, с която има обща граница по следните съображения:
1. На лице е съвпадение на органа, който е предприел
инициативата за провеждане на подписка и органа, който
контролира законността за провеждането й.
2. В мотивите на кмета на с.Камено поле липсва
аргументирано становище, съобразно изискванията на
разпоредбата на чл.28, ал.2 от ЗАТУРБ.
3. Подписката е проведена от нелегитимен Инициативен
комитет, в нарушение на разпоредбата на чл.51, ал.1 от
ЗДН.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –11 гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Председателят закри заседанието в 11.50ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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