ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 35
Днес, 17.02.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. д-р Маргарита Генова Гарева;
3. Мариана Николова Велчева; Иван Цветков Иванов;
4. Сотир Атанасов Сотиров;
5. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Павлинка Лазарова Ангелова;
12. Марин Павлинов Маринов;
13. Иван Цветков Иванов.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов – Кмет на Община
Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Хр.Христов – Директор на дирекция в ОбА,
инж.Кр.Петков – н-к отдел “ТРБ”при ОбА, 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, П.Павлова – км.наместник в с.Караш и Ив.Панов – км.наместник в
с.Ср.рът.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.25ч. в присъствието на 13 общински
съветника.
Председателят представи допълнително внесените в ОбС-Роман материали:
Предложение от д-р М.Гарева – общински съветник, относно възражение от собственици на
жилищни имоти в с.Караш срещу изграждането на ВЕЦ”Караш” на река Малък Искър и
Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:допълване на програма за
продажби.
След проведено гласуване с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: приемането на
бюджета на Община Роман за 2006г. и план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове на
общината за 2006г.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: състоянието на
преходния остатък от 2005г.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: утвърждаване на
приоритети, по които се разходват бюджетните средства от общински бюджет за 2006г.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: подпомагане на
разходи за погребения на някои категории граждани по бюджета на община Роман за 2006г.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: безвъзмездно
придобиване на собственост.
6. 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 и Предложение от д-р М.Гарева – общински съветник
7. Актуални въпроси:
- Докладна от П.Лазарова – общински съветник.
- Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: допълване на
програма за продажби.

По т.1: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
приемането на бюджета на Община Роман за 2006г. и план-сметка на извънбюджетните
сметки и фондове на общината за 2006г.
След продължителни разисквания, ОбС-Роман взе следната поредица от решения:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 и чл.42, ал.2 от Закона за
общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г., Постановлението на
МС за изпълнението на държавния бюджет за 2006 г.., Наредбата на общинския съвет по чл.9а
от ЗОБ и Писмо № ФО–04/27.01.2006 г. на Министерството на финансите, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №281:
Приема Бюджета на община Роман за 2006 година по пълна бюджетна класификация по
приходите и разходите, както следва:
1. По приходната част :
Общ размер на бюджета
4 200 962 лева;
В това число:
1.1.Приходи за държавни дейности
1 514 574 лева;
В това число:
- трансфер на преотстъпения данък по
ЗОДФЛ, с-но чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г.
248 590 лева;
- обща допълваща субсидия
1 168 285 лева;
- целева субсидия за капиталови р/ди за
финансиране на държавните дейности
26 000 лева;
- преходен остатък
71 699 лева;
1.2.Приходи за местни дейности
2 686 388 лева;
В това число:
- данъчни приходи
59 500 лева;
- неданъчни приходи
242 990 лева;
- обща изравнителна субсидия
207 200 лева;
- трансфер за компенсиране на приходите от
от отменения пътен данък
18 400 лева;
- целева субсидия за капиталови р-ди за
финансиране на местни дейности
2 053 300 лева;
- преходен остатък
104 998 лева.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №282:
Приема Бюджета на община Роман за 2006 година по пълна бюджетна класификация по
приходите и разходите, както следва:
2. По разходната част:
Общ размер на бюджета
4 200 962 лева;
В това число:
2.1.Държавни дейности
1 514 574лева;
В това число:
- от държавни приходи
1 514 574 лева;
- от местни приходи
0 лева;
2.2.Местни дейности
2 686 388 лева;
В това число:
- местни дейности
2 650 946 лева;
- държ.дейности с дофинансиране
35 442 лева.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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РЕШЕНИЕ №283:
1. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове на
община Роман за 2006 година, както следва:
1.1. По прихода – салдо на 01.01.2006 г.
2 112 лева;
1.2. По разхода
0 лева;
1.3. Салдо към 31.12.2006 г
2 112 лева.
2. На основание чл.10, ал.1, т.1 и т.3, чл.10, ал.2 от ЗПСПК, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОБ, приема приходно-разходна сметка за извънбюджетните средства
по специалната сметка за приходи от приватизация по чл.10, ал.1 от ЗПСПК.
№
по
ред

А. Извънбюджетни
сметки и фондове в
лева

Салдо на
01.01.06г.

Приходи
за
текуща
година

Приходи
– всичко
(к.2+к.3)

Разходи

Салдо на
31.12.06г.
(к.4+к.5)

Х

2112.00

00.00

2112.00

00.00

2112.00

Х

1391.00

00.00

1391.00

00.00

1391.00

721.00
2112.00

00.00
00.00

721.00
2112.00

00.00
00.00

721.00
2112.00

Численост

Извънбюджетни
сметки създадени със
закон или друг
нормативен акт
I.
Специална сметка за
приходи от
приватизация към
общините чл.10, ал.1
от ЗПСПК
10
11

12.

Фонд за покриване
разходите от
приватизация към
общините чл.10, ал.1,
т.1 от ЗПСПК 9%
Специален фонд за
инвестиции и
дълготрайни активи
към общините чл.10,
ал.1, т.3 от ЗПСПК
91%
ОБЩО (I +II):

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

Х

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ №284:
Определя резерв за непредвидени и неотложни разходи за държавни и местни дейности в
общ размер на:
101 780 лева;
В това число:
1. За държавни дейности
91 780 лева;
В това число:
1.1. По чл.10, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г.
81 780 лева;
1.2. За текущи разходи
10 000 лева;
2. За местни дейности
В това число:
2.1. За текущи разходи
ГЛАСУВАНЕ (в присъствието на 12 общински съветника):
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;

10 000 лева;
10 000 лева.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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РЕШЕНИЕ №285:
Приема Инвестиционна програма в размер на 2 114 200 лева, съгласно приложен поименен
списък, ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГЛАСУВАНЕ (в присъствието на 13 общински съветника):
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №286:
Определя лимит на разходи за представителни цели на общината в размер на 6 000 лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №287:
Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:
1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 70%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
персонала от ОбА – гр.Роман, пътуващи в границите на община Роман, съгласно Списък №1 от
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 85%, въз основа на
документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на
пътуващи учители, финансирани от общинския бюджет за 2006 год., пътуващи в границите на
община Роман, съгласно Списък №2 от ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ГЛАСУВАНЕ (в присъствието на 12 общински съветника):
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
РЕШЕНИЕ №288:
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по Решение
№287 на ОбС и размера на средствата в рамките на определения процент от действителните
транспортни разходи.
ГЛАСУВАНЕ (в присъствието на 13 общински съветника):
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №289:
Приема предвидените (разчетените) средства за работна заплата за 12-те месеца на
2006 година – за всички дейности, групи и функции – държавни и местни дейности по бюджета
на общината за 2006 година.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №290:
За държавна дейност “Общинска администрация”, приема по-висока численост на
персонала от утвърдената в Приложение № 7 към чл.11, ал.3 от ЗДБРБ за 2006 г. с 5,50 щатни
бройки. Средствата за работна заплата и осигурителни плащания да се осигурят от местни
данъци и такси, от неданъчни и други общински приходи.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
На основание чл.27 от ЗОБ, при спазване на общия размер на бюджета, ОбС-Роман
предоставя следните правомощия на кмета на общината:
РЕШЕНИЕ №291:
Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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РЕШЕНИЕ №292:
Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта
за местните дейности.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №293:
Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2. и т.2.1 на Решение №284 на
ОбС.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 8 гл.;

“ПРОТИВ” – 2гл.;

“ВЪЗД.СЕ” – 3гл.

РЕШЕНИЕ №294:
Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №295:
Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства
за реализиране на определените годишни цели на общината.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №296:
Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.
РЕШЕНИЕ №297:
Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване
на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните Правила по актуализираната система
за финансово управление и контрол.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №298:
При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на държавни дейности
да отправи мотивирано искане до МФ за авансово предоставяне на общата допълваща
субсидия или държавния трансфер по ДДФЛ.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – 1гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
състоянието на преходния остатък от 2005г.
След проведено гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №299:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ, във връзка с
параграф 31, ал.4 и ал.5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006г., ОбС-Роман РЕШИ: преразпределя
5

преходния остатък от 2005г. и утвърждава същия по бюджета на община Роман за 2006г. в
размер на 176 697 лева, както следва:
1. За държавни дейности 71 699 лева;
2. За местни дейности
104 998 лева.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на приоритети, по които се разходват бюджетните средства от общински
бюджет за 2006г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №300:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с ч.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2006г., ОбСРоман РЕШИ: утвърждава следните приоритети по бюджета на община Роман за 2006г.,
както следва:
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, включително
за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, храна, постелен инвентар и облекло,
отопление, осветление, вода, горива, телефони, пощенски, пощенски и телекомуникационни
разходи, разходи за квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми, текущ
ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, капиталови
разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения,
финансирани чрез общинския бюджет.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
подпомагане на разходи за погребения на някои категории граждани по бюджета на община
Роман за 2006г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №301:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на Писмо №ФО4/27.01.2006г. на МФ, ОбС-Роман РЕШИ: за бюджетната 2006г. да бъдат подпомагани
разходите за погребения на лицата, които са: самотни, без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане срещу представени документи за доказване на събитието – в рамките на
еднократна помощ – в размер до една минимална работна заплата за страната.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
безвъзмездно придобиване на собственост.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №302:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §4, ал.8 от ПЗР на Закона за
енергетиката, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.7 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбСРоман РЕШИ:
1. Община Роман придобива безвъзмездно всички съоръжения за външно улично
осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти –
публична общинска собственост на територията на общината включени в
активите на “Енергоразпределение – Плевен”ЕАД.
2. Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор с “Енергоразпределение –
Плевен”ЕАД за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на активите на
уличното осветление на територията на община Роман.
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:
инвестиционно предложение на “Биолика Енерджи”ЕООД гр.София за “Изграждане на
Малка ВЕЦ на река Малък Искър” с.Караш и Предложение от д-р М.Гарева – общински
съветник.
След обсъждане на възражението от собственици на жилищни имоти от с.Караш,
внесено от д-р Гарева, проведени разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №303:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.13 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: Общински съвет
гр.Роман е против изграждането на МВЕЦ”Караш” на река Малък Искър.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Актуални въпроси:
- Докладна от П.Лазарова – общински съветник.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №304:
(претърпяло допълнение, препратка - Решение №336, Протокол №41/27.07.2006г)
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, т.3 и чл.17, т.1, т.4 и т.5 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС-Роман РЕШИ: допълва
Общинската транспортна схема в първи пакет от автобусни линии с нова позиция по маршрут
Роман – Хубавене от понеделник до петък 13.45 – 14.00.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл..
- Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване на програма за продажби.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №305:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС, ОбС-Роман РЕШИ:
допълва Програма за продажби на имоти – ЧОС, приета с Решение №278, Протокол
34/08.02.2006г., като включва имот УПИ I, пл.№301, кв.30 от 2900кв.м. по КРП на с.Караш АОС
№744/15.08.2000г.
ГЛАСУВАНЕ :
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС-Роман закри заседанието в
12.35ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

7

