ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 42
Днес, 22.08.2006г., се проведе извънредно 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. Сотир Атанасов Сотиров;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Пламен Илиев Петков;
7. Вълчо Петков Маринов;
8. Павлинка Лазарова Ангелова;
9. Иван Цветков Иванов.
От Общинска администрация гр.Роман присъства Пл.Младенов - Кмет
на Община Роман.
Председателят откри заседанието на основание чл.23, ал.2, т.1 от
ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет гр.Роман, област Враца, в 12.03ч. в присъствието на 9
общински съветника.
Председателят обяви темата на извънредното заседание: “Вземане на
Решение за предприемане на конкретни мерки по повод продължаващия
натиск от медии и институции, целящ дискредитирането на ОбС-Роман и
ОбА-Роман чрез промяна на границите на община Роман”.
След проведено гласуване, с 9 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при обсъждане на точка единствена на тема:
“Вземане на Решение за предприемане на конкретни мерки по повод
продължаващия
натиск
от
медии
и
институции,
целящ
дискредитирането
на ОбС-Роман и ОбА-Роман
чрез промяна на
границите на община Роман”.
Ст.Петков информира присъстващите общински съветници за двете
проведени общоселски мероприятия в с.Камено поле на 29.07.2006г. и на
12.08.2006г. Същият остро възрази срещу твърденията в получено в ОбСРоман Обръщение от Инициативния комитет на с.Камено поле с вх.№100/05
от 09.08.2006г. Подчерта, че поканата за същите е била за среща-разговор с
жителите нас.Камено поле по въпроси от местно значение, а кметът на
с.Камено поле се е опитал да превърне срещата-разговор в общоселско
събрание, което да вземе решения, без необходимия за това кворум, а именно –
1/3 от избирателите на селото.
Председателят продължи, като заяви: “Отказах да присъствам, като
обявих пред всички, че взетите решения няма да бъдат законни, защото

липсва необходимия кворум и е незаконно да се поставят ултиматуми по този
начин към ОбС-Роман”.
Иванов уведоми, че на събранието от 29.07.2006г. са присъствали 147
души.
Председателят прочете на общинските съветници проект на
опровержение до гл.редактор на в.”Труд” срещу публикувана статия в същия
от 08.08.2006г. със заглавие “626 селяни без адрес”.
След обсъдени корекции, общинските съветници се обединиха около
мнението да няма конкретно решение и гласуване по окончателния текст на
опровержението, а да положат своите подписи след текста му.
Общинския съветник Ив.Иванов постави въпроса защо не е разрешен
платения отпуск на кмета на с.Камено поле.
Ст.Петков поясни в отговор, че е поискал чрез кмета на общината
протоколите от проведените мероприятия в с.Камено поле на 29.07.2006г. и
на 12.08.2006г. от кмета на с.Камено поле. Според Петков, Ботева е трябвало
да присъства на разглеждането на опровержението от ОбС до в.”Труд” и
обръщението от ИК-К.поле на съвместно заседание на комисиите при ОбС.
Младенов, в отговор на въпроса на Иванов каза, че във връзка с
настъпили промени, кметът на с.Камено поле е включена в графика за
ползване на платен отпуск за м.септември.
Ст.Петков прочете на присъстващите новопристигналото писмо с
вх.№100/05 от 22.08.2006г. от Областен управител на Област Враца, с което
същия свиква заседание на ОбС-Роман по въпроса отделяне на с.Камено поле
от община Роман.
Общинските съветници се обединиха около мнението, че поддържат
взетото свое Решение №223 от Протокол №24/28.06.2005г.
Младенов обяви, че Общинският съвет винаги е бил последователен в
своите решения.
Председателят на ОбС заяви, че е провел консултация с юрист и
предложи да бъде внесена жалба до Окръжен съд гр.Враца чрез Областен
управител против опитите на Обл.управител да поднови вече приключената
от инж.Л.Борисов процедура.
Кметът Младенов заяви, че освен инж.Л.Борисов, никой не се е
произнесъл по законността на процедурата. Предложи в жалбата на ОбС
опорна точка да бъде именно това.
По предложение на Председателя на ОбС Ст.Петков, след проведено
гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №343:
На основание чл.25, т.6 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Възлага на Председателя на Общински съвет гр.Роман да изготви и
внесе мотивирана жалба от името на ОбС-Роман чрез Областен управител
на Област Враца до Окръжен съд гр.Враца против писмо №10 00-155-(27) от
17.08.2006г. на Областния управител, относно свикване на заседание на ОбСРоман с дневен ред: “Обсъждане и приемане на решение за провеждане на
местен референдум в с.Камено поле за отделянето му от община Роман и
присъединяването му към община Мездра на 01.10.2006г.”;

2. Във връзка с горните права, възлага на Председателят на Общински
съвет гр.Роман да представлява ОбС-Роман пред всички институции до
окончателното приключване на делото, включително да организира
процесуалната защита по предвидения в Закона ред.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Общинският съветник Иванов обяви, че е подкрепил Решението, с цел
компетентен орган за се произнесе по законността на процедурата, но при
гласуване за насрочване на референдум в с.Камено поле – ще гласува “ЗА”, за
да имат възможност жителите на селото да изразят волята си.
Ст.Петков обяви, че жалбата ще бъде внесена в Обл.Администрация в
най-кратки срокове, но че ще проведе консултация по въпроса дали
обжалването го освобождава от задължението да свика заседание по писмо
№10 00-155-(27) от 17.08.2006г. на Обл.управител в 7-дневен срок от
получаването му в ОбС, а именно 22.08.2006г.
Председателят закри заседанието в 12.32ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

