ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ГР.РОМАН,ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 12.12.2003г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстват:
От ОбС-Роман:
1. Стефан Илиев Петков;
2. Владимир Величков Иванов;
3. Петя Йорданова Георгиева;
4. Здравко Венциславов Даков;
5. Николай Миков Миковски;
6. Мариана Николова Велчева;
7. Маргарита Генова Гарева;
8. Иван Цветков Иванов;
9. Вълчо Петков Маринов;
10.Берислава Стоянова Христова;
11.Драган Христов Капитански;
12.Марин Павлинов Маринов;
От Общинска администрация присъстват: Пл.Младенов-Кмет на
община
Роман,
Т.Тодоров
–
зам.кмет,
Хр.Томов-н-к
отдел
“ФСДУСЧР”,инж.Ц.Благоев-директор
“СА”,инж.Д.Георгиев-н-к
отдел
“СПОС”,Й.Йорданов-км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в
с.Караш, Й.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Ц.Йотовкмет на с.С.бърдо, К.Генов-кмет на с.Струпец, Л.Въткова-кмет на
с.Д.Бешовица,
В.Иванова-кмет
на
с.Хубавене,
В.Вълков-кмет
на
с.Радовене,Ив.Панов-км.наместник
в
с.Ср.рът,Н.Цанов-км.наместник
в
с.Стояновци.
На заседанието присъстват и инж.Д.Попиванов-изп.директор на
“Метизи”-АД и граждани.
В 9.05ч. заседанието беше открито от председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 8 общински съветници. Председателят
на ОбС обяви предсрочното прекратяване правомощията на общ. съветник
Тихомир Тодоров, поради назначаването му за заместник кмет. От ОбИК е
издадено удостоверение на Марин Павлинов Маринов, който положи клетва и
подписа клетвена декларация, след което взе участие в заседанието като
общински съветник.

С 10 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман, относно:
изменение и допълнение на чл.14 от Наредбата на ОбС-Роман за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Роман - определяне на такса за битови отпадъци за 2004г.
2. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общински
съвет – Роман.
3. Избор на членове на постоянните комисии към ОбС-Роман.
4. Избор на делегати в Сдружението на общините в Република
България.
5. Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман, относно:
предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил УАЗ на общ.
дружество “Стройремонт” – ЕООД.
6. Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман, относно:
тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост.
7. Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман, относно:
кандидатстване на община Роман пред програма САПАРД
8. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман,
относно: изменение и допълнение на чл.14 от Наредбата на ОбС-Роман за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Роман - определяне на такса за битови отпадъци за
2004г.
След продължително обсъждане, спорове, и гласуване, на основание
чл.21, ал.1, т.7 и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, ОбС-Роман взе следните
РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 9:
ОбС-Роман приема предложеното от кмета на общината изменение и
допълнение на чл.14 от Наредбата на ОбС-Роман за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Роман както следва:
Чл. 14. /1./ Таксата се заплаща за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за
всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за
обществено ползване.
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/2./ Размерът на таксите се определя:
т.1. За гражданите – в промил върху данъчната оценка на недвижимия
имот, както следва:
Вид на предлаганите услуги
№
Общ
Сметосъ Обезвре
Чистота
по
размер на би-ране и жда-не
на
ре Наименование
на такса
сметоизв на БО в територ
д обектите
по битови
озване до депа
и ии
за
предоставяне на услугите отпадъц депа - ‰ други
обществ
и
в
съораже ено
промил ния -‰
ползване
‰
-‰
1. За гр. Роман –
върху 3,0
1,0
1,0
1,0
данъчната
оценка
на
недвижимите им имоти
2. За с. Синьо бърдо, с. 2,0
1,0
1,0
Камено поле и с. Кунино върху данъчната оценка
на
недвижимите
им
имоти
3. За
всички
останали 1,5
1,0
0,5
населени места – с.
Радовене, с. Стояновци, с.
Хубавене, с. Караш, с.
Долна
Бешовица,
с.
Струпец и с. Курново върху данъчната оценка
на
недвижимите
им
имоти
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ № 10:
т.2. За предприятия, учреждения, търговски обекти, фирми и др.
организации – в промил върху отчетната стойност по данъчна декларация по
чл. 17 от ЗМДТ, както следва:
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Вид на предлаганите услуги
№ Наименование
на Общ
Сметосъ Обезвре
Чистота
по обектите
по размер на би-ране и жда-не
на
ре предоставяне на услугите такса
сметоизв на БО в територ
д
битови
озване до депа
и ии
за
отпадъц депа - ‰ други
обществ
и – в
съораже ено
промил ния -‰
ползване
‰
-‰
1. За гр. Роман – в регулацията и извън нея върху отчетната им
стойност диференцирана както следва:
1. При отчетна стойност 7,0
3,0
2,0
2,0
до 7 млн. лв.
2.

3.

За с. Синьо бърдо, с. 4,0
Камено поле и с. Кунино –
в регулация и извън нея
върху
отчетната
им
стойност.
За
всички
останали 3,0
населени места – с.
Радовене, с. Стояновци, с.
Хубавене, с. Караш, с.
Долна
Бешовица,
с.
Струпец и с. Курново – в
регулация и извън нея
върху
отчетната
им
стойност.

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

По решение на ОбС - Роман таксата за ползване на депо за битови
отпадъци и за подържане на чистотата на териториите за обществено
ползване “МЕТИЗИ” АД гр. Роман е в размер на 2000 лв. за 2004 г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.;

“ПРОТИВ” – 5 гл.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ № 11:
т.3. За лицата по чл.64, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ от гр. Роман и
землището му
подали декларации в териториалната дирекция по
местонахождение на имотите им съгласно чл.65 от ЗМДТ – в лева на брой
съдове за смет /контейнер или кофа/ съгласно одобрената План-сметка за
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необходимите разходи за чистота на територията на община Роман в която
са включени разходите по чл.66, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗМДТ
 897,60 лв. годишно за 1 бр. контейнер с честота на извозване два
пъти месечно;
 23,52 лв. годишно за 1 бр. кофа с честота на извозване един път
месечно;
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
РЕШЕНИЕ № 12:
т.4 За недвижими имоти на граждани отговарящи на условията на т. 1, 2
и 3 от следващата таблица и чл. 71, ал.1, т.1 от ЗМДТ:
Вид на предлаганите услуги
№
Общ
Сметосъ Обезвре
Чистота
по
размер на би-ране и жда-не
на
ре Наименование
на такса
сметоизв на БО в територ
д обектите
по битови
озване до депа
и ии
за
предоставяне на услугите отпадъц депа - ‰ други
обществ
и
в
съораже ено
промил ния -‰
ползване
‰
-‰
1. За празните незастроени 1,5
0,5
1
имоти в регулацията на
населените
места
и
селищните образувания –
териториите по §4 от
ЗСПЗЗ.
2.

За имотите находящи се 1,5
на ул. “Люлин” и ул.
“Родопи” в гр. Роман.

-

0,5

1

3.

За имотите които няма 1,5
да се ползват през цялата
година и собствениците
им са подали декларация
по местонахождението
им
до
края
на
предходната година.

-

0,5

1
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.

РЕШЕНИЕ № 13:
т.5 Освобождават се от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, такса
за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения и такса за
чистота на териториите за обществено ползване следните лица:
 всички физически и юридически лица в с. Средни рът и с. Марково
равнище;
 Обектити на “В и К” ООД гр. Враца съгласно приложения Списък на
обектите извън регулация в община Роман към 30.09.2003 г.
/Приложение №1/
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 14:
На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
кмета на общината да предоставя на разположение на кметовете на
съответните села средствата, събрани от такса смет през 2004г., с които те
да извършват всички предвидени услуги, за които се заплаща съответната
такса.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

РЕШЕНИЕ № 15:
На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА , ОбС-Роман РЕШИ: приема Плансметка за извършване дейност “Чистота” в град Роман през 2004г. в размер на
29780.88 лв., съгласно Приложение № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
По т.2: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Общински съвет – Роман.
След като беше разгледан и обсъден проект за
Правилник за
организацията и дейноста на общинските съвети от Асоциацията на
председателите на общински съвети в България и след гласуване беше взето
следното
РЕШЕНИЕ № 16:
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема на
второ изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността
на ОбС-Роман, съгласно Приложение № 3.
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: Избор на членове на постоянните комисии към ОбС-Роман.
След обсъждане и гласуване, бяха взети следните РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 17:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира постоянна
Комисия по финанси, бюджет, стопански дейности и трудова заетост към ОбС-Роман в
състав:
1. Владимир Величков Иванов – председател, и членове:
2. Марияна Велчева Николова,
3. Здравко Венциславов Даков,
4. Пламен Илиев Петков,
5. Драган Христов Капитански.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 18:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира постоянна
Комисия по устройство и развитие на територията на общината, благоустрояване и
комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към
ОбС-Роман в състав:
1. Здравко Венциславов Даков – председател, и членове:
2. Николай Миков Миковски,
3. Вълчо Петков Маринов,
4. Марин Павлинов Маринов,
5. Иван Цветков Иманов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ № 18:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира
постоянна Комисия по образование,здравеопазване, култура, социални услуги и
развитие на спорта, отдиха и туризма към ОбС-Роман в състав:
1. Берислава Стоянова Христова – председател, и членове:
2. Маргарита Генова Гарева,
3. Петя Йорданова Георгиева,
4. Николай Миков Миковски,
5. Владимир Величков Иванов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7

РЕШЕНИЕ № 19:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира постоянна
Комисия по законност и опазване на обществения ред към ОбС-Роман в състав:
1. Драган Христов Капитански – председател, и членове:
2. Пламен Илиев Петков,
3. Вълчо Петков Маринов,
4. Марин Павлинов Маринов,
5. Иван Цветков Иванов.
стр.8
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.4: Избор на делегати в Сдружението на общините в Република
България.
Съгласно чл.22 от Устава на НСОРБ, новоизбрания Общински съвет
следва да избере представителите на общината в Общото събрание на НСОРБ.
По предложение на общ.съветници и след гласуване, беше взето следното
РЕШЕНИЕ № 20:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Устава
на НСОРБ, ОбС-Роман РЕШИ: определя за представители на Община Роман,
област Враца, в Общото събрание на НСОРБ:
1. Пламен Младенов Петров – кмет на община Роман за делегат;
2. Стефан Илиев Петков – председател на ОбС-Роман за зам.-делегат.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман,
относно: предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил УАЗ на общ.
дружество “Стройремонт” – ЕООД.
След обсъждане и гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 21:
На основание чл.42, ал.2 от Наредба на ОбС за РПУРОИ, ОбС-Роман
РЕШИ: община Роман предоставя за безвъзмездно ползване на общинското
дружество “Стройремонт”-ЕООД-Роман автомобил УАЗ с ДК № 35 12 – ТВ, с
балансова стойност 710 лева, като същият бъде прехвърлен по съответния ред
и заведен като стойност в баланса на дружеството.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.6: Докладна записка от Пл. Младенов–кмет на община Роман,
относно: тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни
растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост.
След обсъждане и гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 22:
На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.24, ал.2 от Закона за
лечебните растения, ОбС-Роман РЕШИ: приема тарифа за таксите, които се
заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти –
общинска собственост съгласно Приложение № 4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман, относно: кандидатстване на община Роман пред програма САПАРД
След обсъждане и гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 23:
На основание чл.22, ал.2 От ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
кмета на община Роман да кандидатства с проект “Реконструкция и
модернизация на съществуващо санитарно депо за битови отпадъци на община
Роман” за финансиране по програма САПАРД.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.8: Актуални въпроси.
Кмета на с.Камено поле постави като актуален въпрос това, че на
кметство К.поле не е предоставен компютър, както е заложено в
капиталовите разходи за 2003г. ОбС-Роман препоръча на Кмета на Общината
да изпълни решението на общ.съвет, което е взето след докладна записка на
кмета на селото Г.Тотков.
След изчерпване на дневния ред председателят насрочва заседание на
ОбС за 19.12.2003г.-9.00ч. и закрива заседанието в 13.45ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Й.Връбчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩ.СЪВЕТ:
/Ст.Петков/
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