ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес, 06.10.2005г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет
гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Марин Павлинов Маринов;
3. Павлинка Лазарова Ангелова;
4. Петя Йорданова Георгиева;
5. Здравко Венциславов Даков;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Берислава Стоянова Христова;
9. Драган Христов Капитански;
10. Мариана Николова Велчева;
11. д-р Маргарита Генова Гарева.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват:
Пл.Младенов – кмет на Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА,
М.Димитров – адвокат от АК-Враца, М.Жеков – финансов консултант от ОбА,
Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, К.Генов – кмет на
с.Струпец, 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.
Присъства и Пл.Евтимов – Управител на “Роман Автотранспорт”ЕООД
гр.Роман.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.17ч. в присъствието на 11
общински съветника.
На основание чл.30, ал.6 и във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА
Председателят на Общински съвет – Роман обяви предсрочното прекратяване на
пълномощията на Николай Миков Миковски като общински съветник, поради
неговото назначаване на длъжност Заместник Областен управител на Област
Враца.
С 11 гласа “ЗА” общинските съветници приеха за разглеждане в дневния
ред на настоящото заседание единствена точка: Състояние на общинското
дружество “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман.
Ст.Петков предложи най-напред да се разгледат резултатите от
финансово-счетоводната проверка на дейността на дружеството за периода
01.01.2004г.-31.03.2005г.
Пръв по темата се изказа Кмета на Община Роман - Пл.Младенов, който
обобщи резултатите от извършената проверка. Според него финансовото
затруднение на дружеството е факт, но че мерките за неговото оздравяване
трябва да бъдат конкретно назовани в нов план за стабилизация, в
разработването на който участие трябва да вземе и Общинският съвет. В тази

връзка кметът изрази готовността да изтегли предложението си за приемането
на предложения в материалите план, но ще даде своите предложения в края на
дискусията. Младенов подчерта, че общината няма финансовата възможност да
закупи нови автобуси, фирмата в голяма степен разчита на субсидиите за
превози от държавата, но че същите ще намаляват. Счита, че общината трябва
да се намеси минимално в губещите линии.
Общинският съветник Капитански изрази мнението, че проблемите на
“Роман Автотранспорт”ЕООД са натрупани в годините назад, но рефлектират
сега. Предложи разширен състав на комисията, която ще се заеме с изготвянето
на новия план за стабилизация на дружеството. Предложи също да се разшири
дейността му, като например предмет на дейност да станат
снегопочистването, капиталовите ремонти и тук инициативата да предприеме
самата фирма.
В.Маринов изрази мнение, че дружеството трябва само да прецени да ли
може да поеме и други дейности.
Общинският съветник М.Николова се изказа като служител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД и направи някои разяснения по доклада за извършената
проверка и по предложения план за стабилизация. Изрази мнението си, че
общинската фирма търпи загуби от слабия пътникопоток, от увеличението на
цените на горивото, от амортизацията на автопарка и други като претърпените
вследствие наводненията вреди, но че автотранспорта в общината трябва да
съществува, а на дружеството трябва да се помогне финансово.
Управителят на “Роман Автотранспорт”ЕООД потвърди казаното от
М.Николова.
Следващият изказал се по отчета общински съветник Пл.Петков предложи
да се изходи от позицията какво първо да се направи за икономиката в общината,
откъдето ще дойдат работни места, а оттам и увеличен пътникопоток.
Мнението му за таксиметровия превоз е, че той носи само загуби.
Общинският съветник П.Лазарова отправи питане към Пл.Евтимов за
изпълнените точки по бизнес-програмата му от 2004г.
Пл.Евтимов отговори, че е започната постепенна подмяна на автопарка,
като за начало новия микробус, който обслужва линията Роман-Камено поле,
отчита икономии от гориво. Уведоми, че такситата наистина са губещи, но че
поемат част от линиите през лятото. Изрази също мнението си, че
дружеството не може да поеме и други дейности към днешна дата, предвид
нанесените щети на автопарка и на други съоръжения след наводненията през
лятото и че не е получило никаква финансова помощ за това.
Следващ по доклада се изказа М.Жеков – финансов консултант от ОбА и
член на проверяващата комисия, който обобщи състоянието на дружеството
като силно влошено. Потвърди, че то съществува от субсидиите на държавата,
но също изрази мнение че занапред трябва да запази предмета си на дейност.
Предложи: да бъде преценена транспортната схема на общинската фирма – кои
линии да се запазят и кои да отпаднат; да се сключи франчайзинг договор, чрез
който ще бъде осигурен твърд приход на месец от такситата; контролът при
продажбата на билети да се осъществява от служители на ОбА. Според него
разходът по изплащането на командировъчни на шофьорите до селата на
общината е нецелесъобразен и незаконосъобразен предвид състоянието на

дружеството. Жеков изрази също становището на Кмета, че общината не би
могла да финансира “Роман Автотранспорт”ЕООД за подновяването на
автопарка.
Общинският съветник д-р М.Гарева възрази срещу отпадането на
транспортни връзки. Тя обобщи начините за излизане от затрудненото
положение на дружеството – да се обнови или да се приватизира. Д-р Гарева
счита, че няма да подкрепи приватизация, защото възможностите за
оздравяване на фирмата не са изчерпани. Предложи да се изготви план за
начините, по които ще бъдат събрани финансови средства.
Пл.Младенов отправи своето предложение Икономическата комисия на
ОбС-Роман да окаже съдействие за изпълнение на мерките, за изготвяне на
бизнес-план, конкретизиран в приходната и разходната част, като това стане в
двуседмичен срок.
М.Николова предложи ОбС да вземе решение, с което първо: да увеличи
цените на транспортните услуги и второ: получаване на помощ от безлихвен
кредит от общината.
Общинският съветник М.Маринов възрази на Николова и поиска справка с
цените на транспортните услуги и на други общини.
М.Николова предложи в състава на комисията за изготвянето на плана за
стабилизация на “Роман Автотранспорт”ЕООД да влизат членовете на
Икономическата комисия към ОбС, Управителя на общинското дружество и
експерти от ОбА-Роман.
Кметът на общината предложи в решението на ОбС да се запишат
конкретните мерки, по които ще се работи при изготвянето на плана.
Ст.Петков уточни, че съгласно приетата от ОбС-Роман Наредба №8
правомощията в тази насока са на Общинската администрация.
Др.Капитански счита, че участие трябва да вземе и ОбС.
Д-р Гарева смята, че участието при изготвянето на плана за стабилизация
на фирмата трябва да е комплексно.
По последно предложение на Ст.Петков, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №240:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общ-Роман РЕШИ: възлага на
Управителя на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Рман, съвместно с експерти от
ОбА-Роман и членовете на постоянната Комисия по финанси, бюджет,
стопански дейности и трудова заетост към ОбС-Роман да изработи
оздравителна програма за “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман в двуседмичен
срок от вземане на решението.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОбС закри
заседанието в 12.20ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

