ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес, 06.07.2006г., 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;
4. Иван Цветков Иванов;
5. Сотир Атанасов Сотиров;
6. Драган Христов Капитански;
7. Берислава Стоянова Христова;
8. Пламен Илиев Петков;
9. Вълчо Петков Маринов;
10. Здравко Венциславов Даков;
11. Петя Йорданова Георгиева;
12. Павлинка Лазарова Ангелова;
13. Марин Павлинов Маринов;
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Цв.Ботева – кмет на с.Камено
поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на с.Синьо бърдо,
К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Вълков – кмет на с.Радовене, Н.Цанов –
км.наместник в с.Стояновци и Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново.
Присъстват още представители на медиите и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 13
общински съветника и представи допълнително внесените материали: Докладна
записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен отчет за
получените суми от командировки за II-ро тримесечие на 2006г. на Кмета на
Община Роман, Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна предназначението на имот – ПОС в ЧОС и Докладна записка
от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: допълване на програма за
продажби с имот – ЧОС, гр.Роман, кв.30.
Пл.Младенов обяви, че оттегля своя Докладна записка относно отдаване под
наем на имот – ЧОС гр.Роман, която е обявена като точка 4 от проекта за
дневен ред на заседанието.
След проведено гласуване поотделно за всеки допълнително внесен материал
и гласуване за окончателен дневен ред на настоящото заседание, с 13 гласа “ЗА”,
ОбС-Роман прие и заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
резервният бюджетен кредит по точка 1.1. от Решение №284, Протокол
№35/17.02.2006г. на ОбС-Роман.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване програма за продажби с имот – ЧОС, находящ се в м.”Над страната”
землище Роман.

3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване програма за продажби с имоти – ЧОС, находящи се в м.”Буков дол”
землище Струпец.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет за получените суми от командировки за II-ро тримесечие на 2006г.
на Кмета на Община Роман.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна предназначението на имот – ПОС в ЧОС.
6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване на програма за продажби с имот – ЧОС, гр.Роман, кв.30.
7. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: резервният бюджетен кредит по точка 1.1. от Решение №284,
Протокол №35/17.02.2006г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №329:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 и чл.27, ал.1, т.3 от ЗОБ, във
връзка с отмяната на чл.13 от ПМС №14/31.01.2006г., ОбС-Роман РЕШИ:
възстановява заделените бюджетни кредити по т.1.1. на Решение №284,
Протокол №35/17.02.2006г. по съответните делегирани от държавата дейности
на общинския бюджет за 2006г., както следва:
№ по ред
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
IV.
1.
V.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

Наименование
дейността

на

функцията,

групата,

Функция”Отбрана и сигурност”
Дейност 219 “Др.д/сти по отбраната”
Дейност 239 “Др.д/сти по вътр.ред и сиг.”
Дейност 282 ”ОМП, поддърж.зап. и мощн.”
Дейност 284 “Ликв.посл. от б-ия и аварии”
Функция “Образование”
Дейност 311 “Целодн.детски градини”
Дейност 318 “ППП на 6 год. деца”
Дейност 322 “Общообразоват. училища”
Дейност 389 “Др.д/сти по образованието”
Функция “Здравеопазване”
Дейност 489 “Др.д/сти по здравеопазване”
Функция “Поч.дело, култ., религ. д/сти”
Дейност 738 “Читалища”
ОБЩО /I+II+III+IV/:

“ПРОТИВ” – няма;

/В лева/
Възстановена сума от
резерва по т.1.1. на
решение №284 на ОбС
6 015
1 043
1 579
1 840
1 553
65 006
865
3 306
60 791
44
6 385
6 385
4 374
4 374
81 780

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълване програма за продажби с имот – ЧОС, находящ се в м.”Над
страната” землище Роман.
След проведени разисквания и гласуване в присъствието на 12 общински
съветника, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №330:
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: допълва
Програма за продажби на имоти – ЧОС приета с Решение №278, Протокол
№34/08.02.2006г. като включва имот №092005 в местността “Над страната”
землище гр.Роман НТП-пасище, мера, категория VI, площ 285.523 дка, АОС
№1067/01.10.2004г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълване програма за продажби с имоти – ЧОС, находящи се в
м.”Буков дол” землище Струпец.
След проведено гласуване в присъствието на 13 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №331:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС, ОбСРоман РЕШИ: допълва Програма за продажби на имоти – ЧОС приета с Решение
№278, Протокол №34/08.02.2006г. като включва имоти както следва:
1.
Имот №029001 в местността “Буков дол” землище с.Струпец,
НТП-пасище, мера, категория IХ, площ 7.034 дка, АОС
№917/05.02.2003г.;
2.
Имот №029002 в местността “Буков дол” землище с.Струпец,
НТП-пасище, мера с обща площ 34.616 дка, от които категория IХ 21.461 дка и категория Х – 13.155дка, АОС №918/05.02.2003г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: писмен отчет за получените суми от командировки за II-ро
тримесечие на 2006г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №332:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбСРоман РЕШИ: приема отчета за получените суми от командировки за II-ро
тримесечие на 2006г. на Кмета на Община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна предназначението на имот – ПОС в ЧОС.
След проведено гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №333:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС,
чл.5, ал.2 и 3 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
променя предназначението на имот – публична общинска собственост
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полумасивна сграда “Общински дом” със застроена площ от 75 кв.м. и дворно
място от 500 кв.м., находящо се в кв.15 пл.№173 с.Курново в имот – частна
общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълване на програма за продажби с имот – ЧОС, гр.Роман, кв.30.
След проведени разисквания, уверение от страна на Кмета на общината, че
помещението на първия етаж на сградата е освободено от наемателя ОС на
БСП гр.Роман и след проведено гласуване в присъствието на 13 общински
съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №334:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС и чл.38,
ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ: допълва
Програма за продажби на имоти – ЧОС приета с Решение №278, Протокол
№34/08.02.2006г. като включва имот УПИ ХХV, пл.№710, кв.30 по плана на
гр.Роман от 1050 кв.м. ведно с построените в него сгради 2МЖ със ЗП от 46 кв.м.,
СС със ЗП от 18.32 кв.м. и навес от 35.53 кв.м., актуван с АОС №355/20.10.1998г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл.
По т.7: Актуални въпроси.
- Във връзка с разгледаната т.6 в дневния ред на заседанието, беше изслушана
г-жа Маргарита Василева – Председател на ОС на БСП гр.Роман, която заяви, че
общинското ръководство на БСП остава без помещение за клуб и че настоява,
съгласно Закона за политическите партии, кмета на общината да осигури
подходящо общинско помещение за клуба.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС-Роман закри
заседанието в 11.10ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №1

Отчет за командировките на Пламен Младенов –
Кмет на Община Роман
МЕСЕЦ АПРИЛ
21.03.06 г.- София
28.03.06 г.- София
07.04.06 г.- София
12.04.06 г.- София
17.04.06 г.- София
21.04.06 г.- София
Общо :

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
36,00 лв.

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
30,00 лв.

МЕСЕЦ МАЙ
05.05.06 г.09.05.06 г.15.05.06 г.18.05.06 г.26.05.06 г.-

София
София
София
София
София
Общо :

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 66,00 лв.
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