ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес, 22.06.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Иван Цветков Иванов;
3. Драган Христов Капитански;
4. Берислава Стоянова Христова;
5. Пламен Илиев Петков;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Павлинка Лазарова Ангелова;
8. Марин Павлинов Маринов;
9. Петя Йорданова Георгиева;
10. Мариана Николова Велчева;
11. д-р Маргарита Генова Гарева;
12. Здравко Венциславов Даков – в 14.30ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на Община
Роман, Т.Тодоров – зам кмет, Вл.Иванов – зам кмет, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, ,
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.Долна Бешовица и Н.Цанов –
км.наместник в с.Стояновци.
Присъстват още представители на медиите и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.10ч. в присъствието на 11 общински
съветника и представи допълнително внесените материали: Докладна записка от група
съветници, относно допълване на програма за продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с
Решение №278, Протокол №34/08.92.2006г., Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на
община Роман, относно: проект за допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и Молба от Радко Георгиев Маринов от
с.Камено поле за оказване на финансова помощ.
Кметът на общината напусна заседанието.
След проведени дебати, гласуване поотделно за всеки допълнително внесен материал и
гласуване за окончателен дневен ред на настоящото заседание, с 8 гласа “ЗА”, 2 гласа
„ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗД.СЕ”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при следния ДНЕВЕН
РЕД:
1. Докладна записка от група съветници, относно допълване на програма за продажби по
реда на чл.35 от ЗОС приета с Решение №278, Протокол №34/08.92.2006г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: допълнение
на Наредба №1 на ОбС-Роман и Програма за управление на отпадъците на Община Роман
относно третиране на отпадъците от излезли от употреба МПС.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: проект за
допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: промяна на
нормативната уредба, уреждаща предоставянето на концесии на обекти, имоти или части от
имоти общинска собственост.
5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: писмо за
намерения от Л.Танчева, Управител на “ЕЛИДИС”ООД гр.София.

6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: отправена
покана за партньорство по проект на Програма Развитие на гражданското общество
BG2004/016-711.01.01.
7. Молба от Радко Георгиев Маринов от с.Камено поле за оказване на финансова помощ.
8. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от група съветници, относно допълване на програма за
продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с Решение №278, Протокол №34/08.92.2006г.
По време на разискванията по докладната записка, бяха изслушани общинските съветници
М.Николова и д-р Гарева, които се обявиха против включването на въпросните имоти от
землището на с.Камено поле в програмата за продажби на ОбС и против евентуална тяхна
продажба, като изтъкнаха своите мотиви за тази своя позиция: жителите на селото не
желаят продажба, кметът на населеното място в свое становище – също; принципното им
несъгласие за продажба на големи площи земя – ЧОС; за сключването на договори във връзка с
кандидатстването на земеделските производители по програма САПАРД не е нужна собствена
земя, може и под наем.
В подкрепа на предложението на групата общински съветници се изказаха общ.съветници
Др.Капитански, В.Маринов, Б.Христова и Пл.Петков, които подчертаха, че е добре да се дава
възможност на регистрирани земеделски производители от общината да се развиват.
Председателят на ОбС прочете на присъстващите писменото становище на кмета на
с.Камено поле и предостави правото на Ботева да се изкаже по въпроса. Цв.Ботева остро се
възпротиви срещу предложението на групата общински съветници, като обобщи положението
на част от населението на населеното място – наличие на безимотни жители и земеделски
производители, които също се нуждаят от земя, която да обработват. Изказа своето
недоволство, че предвид нейното писмено становище и внесената в ОбС-Роман подписка от
Инициативен комитет против продажбата на земи – ЧОС, общинските съветници не са се
съобразили с тях. Предложи ОбС да се запознае с актуалното състояние на фирмата, която е
внесла молба за закупуване на земя – ЧОС в землището на с.Камено поле.
След като поиска да направи справка за имотите в ОС”Земеделие и гори” гр.Роман,
общинският съветник Ив.Иванов излезе.
След обявяване прекратяването на дебатите от Председателя на ОбС-Роман,
предложение от общинския съветник М.Николова гласуването да се отрази поименно в
протокола и след проведено гласуване в присъствието на 11 общински съветника, ОбС-Роман
взе следното
РЕШЕНИЕ №322:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС и чл.39а от НРПУРОИ
на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1.
Допълва програма за продажби на имоти – ЧОС, приета с Решение №278,
Протокол №34/08.02.2006г., като включва имоти №000106 и №000686
(техн.грешка – да се чете №000868) в землището на с.Камено поле.
2.
Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран оценител
за изготвяне на справедливи пазарни оценки на горе цитираните имоти и
същите да бъдат представени в ОбС-Роман за утвърждаване.
3.
Възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на
конкурс за продажба на горе цитираните имоти, като представи конкурсните
условия и конкурсната документация за продажба на имотите за
утвърждаване от ОбС-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гласа, както следва:
1. Драган Хр.Капитански;
2. Берислава Ст.Христова;
3. Пламен Ил.Петков;
4. Вълчо П.Маринов;
5. Павлинка Л.Ангелова;
6. Марин П.Маринов;
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7. Петя Й.Георгиева;
8. Здравко В.Даков.
“ПРОТИВ” – 3 гласа, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател на ОбС;
2. Мариана Н.Велчева;
3. д-р Маргарита Г.Гарева.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълнение на Наредба №1 на ОбС-Роман и Програма за управление на отпадъците на
Община Роман относно третиране на отпадъците от излезли от употреба МПС.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №323:
На основание чл.29, ал.3, т.2 от ЗУО и Предписание на РИОСВ-Враца №ДО-03-46, ОбСРЕШИ: актуализира Програмата за управление на отпадъците на Община Роман 2000-2010г.
(Приложение №1) и допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общинското имущество на територията на община Роман на ОбС-Роман с
раздел “Третиране на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства
(Приложение №2).
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: проект
за допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
След проведено гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №324:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ и Решение №309/31.03.2006г.
на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ: приема допълнение на Наредба №9 на ОбСРоман за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (Приложение
№3).
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна на нормативната уредба, уреждаща предоставянето на концесии на обекти,
имоти или части от имоти общинска собственост.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №325:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и §16, т.3 от ПЗР на Закона за концесиите (ДВ, бр.36
от 02.05.2006г.), влизащ в сила от 01.07.2006г.1 ОбС-Роман РЕШИ: отменя Наредба №7 на
ОбС-Роман за реда за предоставяне на концесии върху обекти публична общинска собственост,
приета с Решение №204 от 29.04.2005г. на Общински съвет гр.Роман, считано от 01.07.2006г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмо за намерения от Л.Танчева, Управител на “ЕЛИДИС”ООД гр.София.
След проведени продължителни разисквания, предложение от постоянната Комисия по
образование, здравеопазване, култура, социални услуги и развитие на спорта, отдиха и туризма
към Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №326:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: упълномощава Кмета на
Община Роман да започне преговори с “ЕЛИДИС”ООД гр.София за изграждане на модерен Дом
за стари хора, като за целта се извърши оглед на всички подходящи общински сгради на
територията на община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
отправена покана за партньорство по проект на Програма Развитие на гражданското
общество BG2004/016-711.01.01.
След проведени разисквания, предложение от Председателя на ОбС Ст.Петков
гласуването да се отрази поименно в протокола и след проведено гласуване, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №327:
ОбС-Роман РЕШИ: Община Роман да бъде партньор по проект на програма Развитие на
гражданското общество 2004, по финансова бюджетна линия BG2004/016-711.01.01 като част
от клъстер 5 при изпълнение на проект на ТПП-Враца и АРИР-Враца.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гласа, както следва:
1. Драган Хр.Капитански;
2. Берислава Ст.Христова;
3. Иван Цв.Иванов;
4. Вълчо П.Маринов;
5. Павлинка Л.Ангелова;
6. Марин П.Маринов;
7. Петя Й.Георгиева;
8. Здравко В.Даков.
“ПРОТИВ” – 2 гласа, както следва:

1. Стефан Ил.Петков;
2. Пламен Ил.Петков.

“ВЪЗД.СЕ” – 2 гласа, както следва:

1. д-р Маргарита Г.Гарева
2. Мариана Н.Велчева.

По т.7: Молба от Радко Георгиев Маринов от с.Камено поле за оказване на финансова
помощ.
След проведени разисквания, предложение от Председателя на ОбС Ст.Петков и след
проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №328:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на Община
Роман да предостави необходимите строителни материали за изграждане на септична яма и
дренаж на дома на Радко Георгиев Маринов от с.Камено поле.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.8: Актуални въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС-Роман закри заседанието в
15.55ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №3

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 НА ОбС-РОМАН
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
МСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Създава се нов номер 43 в приложение №1 на чл.49:
-

“кабелно радио –
1,00лв./месец за един пост;
откриване на нов пост на кабелно радио –
6,00лв.;
възстановяване на закрит пост на кабелно радио – 2,00 лв.”
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