ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 33
Днес, 31.01.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Драган Христов Капитански;
3. Вълчо Петков Маринов;
4. Петя Йорданова Георгиева;
5. Мариана Николова Велчева;
6. Павлинка Лазарова Ангелова;
7. Марин Павлинов Маринов;
8. Сотир Атанасов Сотиров;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.23ч.
11. Берислава Стоянова Христова – в 10.40ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов – Кмет на Община
Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Вл.Иванов - Зам.кмет на Община Роман, М.Жеков –
финансов консултант, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на с.С.бърдо,
Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Иванова – кмет на с.Хубавене,
В.Вълков – кмет на с.Радовене, Л.Въткова – кмет на с.Д.Бешовица, Н.Цанов – км.наместник в
с.Стояновци, Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш и
Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват още граждани и представители на медиите.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 9 общински
съветника.
Постъпила е Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно:
промяна в Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги, която е разгледана в комисиите на ОбС.
След проведено гласуване, с 9 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работа на ОбС-Роман през I-то тримесечие на 2006г.
2. Отчет за изпълнението на такса смет за 2005г.
3. План сметка битови отпадъци за 2006г.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: определяне на
такса битови отпадъци за 2006г.
5. Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно: промяна в Наредба
№9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен отчет за
получените суми от командировки за IV-то тримесечие на 2005г. на Кмета на Община Роман.
7. Актуални въпроси.
По т.1: План за работа на ОбС-Роман през I-то тримесечие на 2006г.
След проведени дебати и направени предложения от общинските съветници и след
проведено гласуване в присъствието на 10 общински съветници, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №272:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема План за работа на
Общински съвет гр.Роман през първото тримесечие на 2006г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Отчет за изпълнението на такса смет за 2005г.
След изслушване на Кмета на общината по отношение отчета за изпълнението на Плансметка битови отпадъци за 2005г. и след проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ №273:
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.22, ал.1, т.7 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
отчета за изпълнение на План-сметка битови отпадъци за 2005г., ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.3: План сметка битови отпадъци за 2006г.
Изслушани бяха мненията на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на
населени места в община Роман. Председателят отправи питане към кмета на с.Долна
Бешовица да ли е съгласна с размера промила за селото за 2006г., на което г-жа Въткова
отговори утвърдително. След проведени продължителни разисквания и след гласуване, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №274:
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.22, ал.1, т.7 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
одобрява План-сметка за такса битови отпадъци за 2006г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
определяне на такса битови отпадъци за 2006г.
След проведени разисквания и гласуване в присъствието на 11 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №275:
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.22, ал.1, т.7 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
определя размера на такса битови отпадъци за 2006г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно: промяна
в Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №276:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: променя Наредба №9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчет за получените суми от командировки за IV-то тримесечие на 2005г. на Кмета на
Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №277:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбС-Роман РЕШИ:
приема отчета за получените суми от командировки за ІV-то тримесечие на 2005г. от кмета
на общината и председателя на ОбС, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №6.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Актуални въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 11.50ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

