ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 26
Днес, 17.08.2005г., съгласно чл.23, ал.2, т.2 от ЗМСМА и подписка на
жители на кв.”Карашки” в гр.Роман, се проведе извънредно заседание на
Общински съвет гр.Роман в салона на читалище “Христо Ботев” гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Николай Миков Миковски;
3. Мариана Николова Велчева;
4. Драган Христов Капитански;
5. Марин Павлинов Маринов;
6. Павлинка Лазарова Ангелова;
7. Петя Йорданова Георгиева;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.50ч.
Отсъстват общинските съветници Пламен Илиев Петков, Берислава
Стоянова Христова и Иван Цветков Иванов.
От Общинска администрация присъстват:
Пл.Младенов – кмет на Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА,
Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, К.Генов –
кмет на с.Струпец, В.Иванова –кмет на с.Хубавене, В.Вълков – кмет на
с.Радовене, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци, Й.Йорданов –
км.наместник в с.Курново, Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът, П.Павлова –
км.наместник в с.Караш.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.10ч. в присъствието на
9 общински съветника.
Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Проблеми произтичащи от бедственото наводнение в община
Роман.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: определяне на групи и паралелки под минималния брой на
учениците в училищата, на слети паралелки и на групите в детските
градини за учебната 2005/2006 година.
По т.1: Проблеми произтичащи от бедственото наводнение в
община Роман.
Общинският съветник Н.Миковски в изказването си предложи да се
събере комисия от специалисти от отдел “УТАБ” при ОбА-Роман, която да
направи проверки относно бедствието и въз основа на тези проверки да се внесе
докладна записка до ОбС-Роман. Миковски предложи също да се възложи на ОбА
да изготви програма, с която да се работи след като бъде утвърдена от ОбС. В

същата да залегнат елементи като: проект канализация, залесяване,
повърхностни води при кв.”Карашки” гр.Роман. Програмата да съдържа
специален раздел “Проектиране” и да бъде изготвена от отдел “УТАБ” при
ОбА-Роман.
Кметът Пл.Младенов уведоми присъстващите, че Общината има
Стратегия за развитие от 2004г. и приет от ОбС План за развитие, внесени два
проекта за корекции на реките Искър и Малък Искър.
Димитър Стоянов - представител на гражданите от кв.”Карашки”
гр.Роман, предложи да се провери кой и как е разрешил изграждането на моста
над канала в същия квартал и кой е подписал протокола за неговото приемане.
Петко Маринов от кв.”Сухо поле” гр.Роман предложи да се направи
предпазна дига в района на мелницата.
Кръстьо Петров от гр.Роман настоя да се провери кой е подписал Акт
№16 за МВЕЦ”Искра” гр.Роман и кой е разрешил нейното изграждане.
Д.Димов от гр.Роман предложи да се реши проблема с канализацията,
която е върнала водата в мазетата на блоковете в Роман. Предложи също да се
провери как се изпълняват конкретните задължения на специалистите от ОбА,
колко средства са отделени за бедствени ситуации от фонд “Резервен” на
Общината и има ли екип от ОбА и ОбС с програма за действие.
Кметът на община Роман обясни за създаването на проектите, изясни
почистването на града и селата и закупуването на контейнери, изясни
ситуацията във връзка с наводненията и разкарване на хуманитарната помощна
бедстващото население.
Кметът на с.Кунино Ив.Георгиев уведоми, че половината село и 3 000
дка земеделска земя с насаждения са залети.
По предложение на общинския съветник М.Николова и след гласуване в
присъствието на 8 общински съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №238:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
Кмета на Община Роман, съвместно с Комисията по устройство и развитие на
територията на общината, благоустрояване и комунални дейности, опазване на
околната среда и използване на природните ресурси към при ОбС
разработването на мерки за отстраняването на щетите от наводненията в
Община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: определяне на групи и паралелки под минималния брой на учениците
в училищата, на слети паралелки и на групите в детските градини за
учебната 2005/2006 година.
След гласуване, ОбС-Роман взе следонто
РЕШЕНИЕ №239:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Във връзка с чл.11, ал.1, т.1, т.2 и чл.11, ал.2 от Наредба №7 определя за
учебната 2005/2006г. под минималния брой на учениците от I до VIII
клас в с.Камено поле, с.Кунино и с.Синьо бърдо, както следва:
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КЛАС

Населено
място
с.Кунино
с.Камено
поле
с.Синьо
бърдо

I

II

III
Пар. Уч.

IV
Пар. Уч.

Пар.

Уч.

Пар.

Уч.

1
1

8
11

1
1

11
11

1
1

12
11

1
1

0,5

6

0,5

2

0,5

5

0,5

V

VI
Пар. Уч.

VII
Пар. Уч.

VIII
Пар. Уч.

Пар.

Уч.

10
13

1
1

14
13

1
1

13
10

1
1

10
8

1
1

12
13

8

0,5

2

0,5

6

0,5

4

0,5

6

Село Синьо бърдо с четири слети маломерни паралелки:
1. I и III клас;
2. II и IV клас;
3. V и VI клас;
4. VII и VIII клас.
2. Във връзка с чл.2 на Наредба №7 определя минимален брой деца в
групите на детските градини при средна месечна посещаемост – 12 за
Целодневните детски градини и ОДЗ и 8 – за детската ясла, както
следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Целодневна детска
градина
ОДЗ”Зора”
- детска ясла
ЦДГ №1 гр.Роман
ЦДГ с.Камено поле

ЦДГ с.Кунино
ЦДГ с.Синьо бърдо

ЦДГ с.Хубавене
ЦДГ с.Струпец
ЦДГ с.Радовене
ЦДГ с.Долна Бешовица

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;

Брой групи
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Списъчен брой
деца
101
в т.ч. 20
20
22
18
14
17
13
13
16

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието.

ПРОТОКОЛЧИК:
/В.Котова//

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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