ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес, 08.02.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Иван Цветков Иванов;
4. Сотир Атанасов Сотиров – в 10.20ч.;
5. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Здравко Венциславов Даков;
8. Петя Йорданова Георгиева;
9. Павлинка Лазарова Ангелова;
10. Марин Павлинов Маринов;
11. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.30ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов – Кмет на Община
Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Вл.Иванов - Зам.кмет на Община Роман,
инж.Кр.Петков – н-к отдел “ТРБ”, М.Ивайлова – гл.експерт “ОС”, 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 Управителят на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман, граждани и
представители на медиите.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 9 общински
съветника.
Внесена е Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно:
инвестиционно предложение на “Биолика Енерджи”ЕООД гр.София за “Изграждане на Малка
ВЕЦ на река Малък Искър” с.Караш.
Общинският съветник Др.Капитански предложи допълнително внесената ДЗ за МВЕЦ в
с.Караш и програмата за стабилизиране на “Роман Автотранспорт”ЕООД да отпаднат от
проекта за дневен ред.
Кмета Пл.Младенов предложи дори да не се вземе решение, но да има обсъждане по
въпроса с предложението на “Биолика Енерджи”ООД.
След така направените предложения за дневен ред и след проведено гласуване в
присъствието на 10 общински съветника, с 10 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пл.Младенов –Кмет на Община Роман, относно: приемане на
годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Роман за 2005г.
2. Отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи за 2005г. на Община
Роман.
3. Приемане на програма за приватизации и продажби 2006г.
4. Актуализация на Наредба №9 на ОбС-Роман.
5. Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно: инвестиционно
предложение на “Биолика Енерджи”ЕООД гр.София за “Изграждане на Малка ВЕЦ
на река Малък Искър” с.Караш.
6. Актуални въпроси.

По т.1: Докладна записка от Пл.Младенов –Кмет на Община Роман, относно:
приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Роман за 2005г.
Бяха изслушани изказванията по отчета на Кмета на общината, на инж.Петков, на
общинския съветник М.Николова, на част от кметовете на населени места в общината.
Николова изрази своето мнение, че отчета по приходната част е със задоволително високо
изпълнение, но че по разходната – със забележки, които са обсъдени и в комисиите към ОбС.
Председателят Ст.Петков предложи на общинските съветници да се отложи гласуването по
приемането на отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2005г. за следващото
заседание на ОбС, след като бъдат представени всички необходими справки по отчета за
разходите.
След проведено гласуване с 5 гласа “ЗА” и 5 гласа “ВЪЗД.СЕ”, ОбС-Роман не прие
отчета за изпълнението на бюджета на община Роман за 2005г.
По т.2: Отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи за 2005г. на
Община Роман.
Общинският съветник М.Николова изрази мнение, че причина за неприемането на отчета
на бюджета за 2005г. е именно изпълнението на дейностите по капиталното строителство за
2005г.
По предложение на кмета на общината, председателят на ОбС обяви 10 минутна
почивка.
След почивката при извършена проверка на кворума – присъстват 9 общински съветника.
Заседанието продължи.
Председателят Ст.Петков предложи отчетът за изпълнението на плана за
капиталовите разходи за 2005г. на Община Роман да бъде разгледан на следващото заседание
на ОбС.
Със 7 гласа “ЗА” и 3 гласа “ВЪЗД.СЕ”, ОбС-Роман отложи разглеждането на отчетът
за изпълнението на плана за капиталовите разходи за 2005г. на Община Роман.
По т.3: Приемане на програма за приватизации и продажби 2006г.
След изслушване становищата на кметовете по населените места, предложени корекции
в проекта от комисията по устройство на територията към ОбС и след проведено гласуване,
ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №278:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема програма за
продажба на имотите общинска собственост по реда на чл.35 от Закона за общинската
собственост, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Актуализация на Наредба №9 на ОбС-Роман.
След проведени разисквания и направени предложения за корекции в проекта за
актуализация, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №279:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, ал.1, чл.8, ал.1, чл.9 от ЗМДТ, чл.92 от ЗГ,
ОбС-Роман РЕШИ: приема изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет
гр.Роман за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №2 и №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов - кмет на община Роман, относно:
инвестиционно предложение на “Биолика Енерджи”ЕООД гр.София за “Изграждане на Малка
ВЕЦ на река Малък Искър” с.Караш.
Общинските съветници се запознаха с инвестиционното предложение на
дружеството. Оформи се становище да бъдат изслушани жителите на с.Караш и въпросът да
бъде разгледан на следващото заседание на ОбС.
По т.6: Актуални въпроси:
- Предложение от постоянната комисия по устройство и развитие на
територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и
използване на природните ресурси към ОбС-Роман, относно: освобождаване от винетни
такси пътищата III клас на територията на община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №280:
На основание чл.21, ал.1, т.13, ОбС-Роман РЕШИ: поради крайно незадоволителното
състояние на третокласните пътища на територията на община Роман предлага на
Изпълнителна агенция “Пътища” да бъдат освободени от винетни такси пътищата III клас на
територията на община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 13.10ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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