ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес, 19.09.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Вълчо Петков Маринов;
3. Берислава Стоянова Христова – в 10.30ч.
4. Павлинка Лазарова Ангелова;
5. Петя Йорданова Георгиева;
6. Сотир Атанасов Сотиров;
7. Иван Цветков Иванов;
8. Марин Павлинов Маринов;
9. Мариана Николова Велчева;
10. д-р Маргарита Генова Гарева;
11. Здравко Венциславов Даков – в 10.30ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино,
Цв.Василев – кмет на с.Синьо бърдо, В.Иванова – кмет на с.Хубавене, К.Генов –
кмет на с.Струпец и Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци.
Присъстват още директорите на основните училища в с.Кунино и в
с.Синьо бърдо, както и представители на медиите.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.25ч. в присъствието на 9
общински съветника и представи допълнително внесения материал: Докладна
записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: придобиване на
имоти от Община Роман чрез дарение.
Председателят на ОбС обяви, че на съвместното заседание на постоянните
комисии към Общински съвет на 18.09.2006г. кметът е отложил за разглеждане в
сесия внесената от него докладна записка, относно: сключване на договор със
Сдружение “иЦенрове” за съвместна дейност за изграждане, оборудване,
поддържане и експлоатация на “иЦентър” в община Роман, за изясняване
клаузите в договора със Сдружението. Ст.Петков уведоми, че общинския
съветник Б.Христова с цел изясняване по докладната записка е предложила т.1
от проекта за дневен ред на настоящото заседание да стане т.4.
След проведено гласуване, с 9 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния дневен ред:
1. Списък-предложение за вътрешни компенсирани промени в капиталови
разходи на община Роман за 2006г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвени оценки от лицензиран оценител – имоти в м.”Буков
дол”, землище Струпец.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
придобиване на имоти от Община Роман чрез дарение.

4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
определяне на паралелки под минималния брой на учениците в училищата, на
слети паралелки и на групите в детските градини за учебната 2006/2007г.
5. Актуални въпроси.
По т.1: Списък-предложение за вътрешни компенсирани промени в
капиталови разходи на община Роман за 2006г.
Председателят на ОбС уведоми, че на заседанията на постоянните комисии
към ОбС кметът на общината е обявил корекция в списък-предложението –
обект “Отводняване на ул.”Полк.Гарденин” гр.Роман” да се замени с обект
“Отводняване на ул.”Люляк” гр.Роман. След продължителни разисквания и
гласуване в присъствието на 11 общински съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №349:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава
Списък за вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи на община
Роман, област Враца, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гласа, както следва:

“ПРОТИВ” – няма,
“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. д-р Маргарита Г.Гарева
7. Сотир Ат.Сотиров;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Берислава Ст.Христова;
10. Иван Цв.Иванов;
1. Здравко В.Даков.

По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на изготвени оценки от лицензиран оценител –
имоти в м.”Буков дол”, землище Струпец.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №350:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Решение №331, прието
с Протокол №40/06.07.2006г. на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1.
Утвърждава изготвените оценки от лицензиран оценител на
имоти, както следва:
- имот №029001 в местността “Буков дол” землище Струпец,
НТП – пасище, мера, категория IХ, площ 7.034 дка, АОС
№917/05.02.2003г. при начална тръжна цена в размер на 836.00
(осемстотин тридесет и шест) лева, ПРИЛОЖЕНИЕ №2;
- имот №029002 в местността “Буков дол” землище Струпец,
НТП – пасище, мера с обща площ 34.616 дка, от които:
категория IХ - 21.416 дка и категория Х – 13.155 дка; АОС
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2.

№918/05.02.2003г. при начална тръжна цена в размер на
3 448.00 (три хиляди четиристотин четиридесет и осем ) лева,
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
от ЗОС, възлага на Кмета на Община Роман да проведе
процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба
на горе цитираните имоти.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. Здравко В.Даков;
7. Сотир Ат.Сотиров;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Берислава Ст.Христова;
10. Иван Цв.Иванов;
11. д-р Маргарита Г.Гарева

“ПРОТИВ” – няма,
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: придобиване на имоти от Община Роман чрез дарение.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №351:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.8,
ал.з от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1.
Приема с благодарност и съгласно волята на дарителя
направеното дарение на имоти възстановени с Решение
№75/10.05.1999г. на Поземлена комисия гр.Роман, както следва:
1.1. имот№ 023021, НТП-пасище с храсти , категория на земята –
осма, местност „Големия дел” от 2.803 дка землище с.Радовене;
1.2. имот № 026044, НТП-нива, категория на земята –
осма, местност “Тодоракева усойна” от 2.818 дка землище
с.Радовене;
1.3. имот № 031033, НТП- пасище, мера, категория на земята –
осма, местност” Тодоракевото” от 5.604 дка землище
с.Радовене;
1.4. имот№ 034066, НТП-нива, категория на земята –
втора, местност” Тодоракева лъка” от 1.102 дка землище
с.Радовене;
1.5. имот № 041004, НТП-ливада, категория на земята –
шеста, местност „Тръчковец” от 3.402 дка землище с.Радовене
1.6. имот№ 058008, НТП-нива, категория на земята –
трета ,местност”Червена круша” от 1.896 дка, землище
с.Радовене;
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1.7. имот№ 060009, НТП- нива, категория на земята –
трета, местност „Селището” от 1.397 дка, землище с.Радовене;
1.8. имот № 069006, НТП-нива, категория на земята –
пета, местност ”Чашка” от 2.196 дка землище с.Радовене;
1.9. имот№ 077017, НТП-нива, категория на земята –
осма, местност ”Могилите” от 3.299 дка землище с.Радовене;
имот№ 109021, НТП-нива, категория на земята –
осма, местност ”Средо бърде” от 2.000дка землище с.Радовене;
имот№ 116002, НТП-нива, категория на земята –
четвърта, местност „Прехода” от 1.005 дка землище с.Радовене;
имот№127032, НТП-изоставена нива, категория на земята –
шеста, местност ”Ненковска курия” от 1.900дка, землище
с.Радовене;
имот№127071, НТП-пасище с храсти, категория на земята –
шеста, местност ”Ненковска курия” от 3.092дка, землище
с.Радовене
имот№ 143043, НТП-изоставени трайни насаждения,
категория на земята - шеста, местност”Аянското” от
4.0204 дка, землище с.Радовене;
имот№ 159008, НТП-пасище, мера, категория на земята –
четвърта, местност”Варница” от 1.681 дка, землище с. Радовене.
2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –11 гл.;

Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор за дарение
на горе цитираните имоти с дарителя Иван Николов Кръстев.
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: определяне на паралелки под минималния брой на учениците в
училищата, на слети паралелки и на групите в детските градини за учебната
2006/2007г.
Като председател на постоянната комисия по образование към ОбС-Роман,
общинският съветник Б.Христова обяви, че е постъпила нова докладна записка от
директора на ОУ”Васил Левски” с.Кунино, в която са посочени в I-ви клас 4 броя
записани ученици, във II-ри – 6 броя, в III-ти – 11 броя, в IV-ти – 11 броя, в V-ти –
13 броя, в VI-ти – 12 броя, в VII-ми – 10 броя и в VIII-ми – 11 броя и предложи да се
сформира една слята паралелка от I-ви и II-ри клас.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №352:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба
№7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Определя за учебната 2006/2007г. слети и маломерни паралелки, както
следва:
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КЛАС

Населено
място
с.Кунино
с.Камено
поле
с.Синьо
бърдо

I

II

III
Пар. Уч.

IV
Пар. Уч.

Пар.

Уч.

Пар.

Уч.

0,5
1

4
14

0,5
1

6
12

1
1

11
10

1
1

0,5

1

0,5

5

0,5

3

0,5

V

VI
Пар. Уч.

VII
Пар. Уч.

VIII
Пар. Уч.

Пар.

Уч.

11
11

1
1

13
13

1
1

12
11

1
1

10
10

1
1

11
6

3

0,5

8

0,5

1

0,5

6

0,5
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 Село Кунино с една слята паралелка:
1. I и II клас.
 Село Синьо бърдо с четири слети маломерни паралелки:
1. I и II клас;
2. III и IV клас;
3. V и VI клас;
4. VII и VIII клас.
2. Във връзка с чл.2 на Наредба №7 определя минимален брой деца в
групите на детските градини при средна месечна посещаемост – 12 и
списъчният брой на децата и броят на групите в общинските детски
градини, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Детска градина
ОДЗ”Зора”
- детска ясла
ЦДГ №1 гр.Роман
ЦДГ с.Камено поле

ЦДГ с.Кунино
ЦДГ с.Синьо бърдо

ЦДГ с.Хубавене
ЦДГ с.Струпец
ЦДГ с.Радовене
ЦДГ с.Долна Бешовица

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –11 гл.;

Групи
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Списъчен брой
деца
77
23
20
20
14
15
17
13
15
13

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.5: Актуални въпроси.
Не бяха поставени актуални въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 11.20ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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