ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес, 08.12.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Иван Цветков Иванов;
4. Драган Христов Капитански;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Здравко Венциславов Даков;
8. Петя Йорданова Георгиева;
9. Павлинка Лазарова Ангелова;
10. Марин Павлинов Маринов.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино,
Цв.Ботева – кмет на с.Камено поле, Цв.Василев – кмет на с.Синьо бърдо, В.Вълков
– кмет на с.Радовене, В.Иванова – кмет на с.Хубавене, П.Павлова – км.наместник
в с.Караш, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци и Ив.Панов – км.наместник в
с.Средни рът.
Присъстват още граждани и представители на медиите.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.15ч. в присъствието на 10
общински съветника.
Представени бяха и допълнително внесени материали: по т.3 от проекта за
дневен ред – Докладна записка от Б.Христова – председател на постоянната
комисия по образование към ОбС, относно актуализация на Наредба №1 на
Общински съвет гр.Роман и Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на
община Роман, относно: допълване на програма за продажби по реда на чл.35 от
ЗОС приета с Решение №278, Протокол №34/08.02.2006г.
Кметът на общината обяви, че оттегля две докладни записки: ДЗ относно
утвърждаване на оценка и сключване на договор за покупко-продажба за имот
находящ се в гр.Роман и ДЗ относно определяне на терен за построяване на нов
православен храм.
Общинският съветник Ив.Иванов предложи в точка актуални въпроси да се
включи за обсъждане точка относно подпомагане на семейство от с.Камено поле,
където при инцидент е починал бащата.
След проведено гласуване, с 10 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния дневен ред:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала за дейностите
финансирани от общинския бюджет за 2006г.

2. Докладна записка от Б.Христова – председател на постоянната комисия
по образование към ОбС, относно актуализация на Наредба №1 на Общински
съвет гр.Роман
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване на програма за продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с Решение
№278, Протокол №34/08.02.2006г.
4. Писмо от Администрацията на Президента на Република България,
относно: молба от лицето Иван Николов Христов от с.Кунино с искане за
опрощаване на дължими държавни вземания
5. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала за
дейностите финансирани от общинския бюджет за 2006г.
Кметът предложи в Списъка на пътуващите учители от Община Роман, за
2006 година, които имат право на транспортни разноски от 01.09.2006г. да
бъдат включени и пътуващите Директори на ЦДГ в селата Радовене, Кунино и
Синьо бърдо от гр.Мездра и гр.Враца.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №369:
На основание Закона за устройството на държавния бюджет на Република
България, във връзка с Писмо ФО-4/27.27.01.2006г. на МФ и на основание чл.27 от
КТД за отрасъл “Средно образование”, ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава списък
на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:
1. Считано от 01.09.2006г. 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, имащи
право на такива разходи, съгласно Списък №1 от Приложение №1.
2. Считано от 01.09.2006г. 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., имащи право на такива разходи, съгласно Списък
№2 от Приложение №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Б.Христова – председател на постоянната
комисия по образование към ОбС, относно актуализация на Наредба №1 на
Общински съвет гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №370:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.45 от Закона за закрила
на детето, ОбС-Роман РЕШИ: актуализира Наредба №1 на ОбС за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на
територията на община Роман, както следва:
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 В чл.31, ал.2, текстът “от 100,00 до 300,00 лева” става “от 1000,00 до
2000,00 лева”;
 В чл.31, ал.3, текстът “от 100,00 до 300,00 лева” става “от 1000,00 до
2000,00 лева”;
 В чл.31, ал.5, текстът придобива следния вид: “Достъпът до питейни,
увеселителни заведения, дискотеки, клубове и зали за компютърни игри на
територията на общината на лица до 16 години без придружител от 22.00 часа
до 6.00 часа.
При нарушение се налага глоба на виновните длъжностни лица от 200,00 до
1000,00 лева. На собствениците се налага глоба от 1000,00 до 2000,00 лева.
Родител, който не придружи или не осигури пълнолетно дееспособно лице за
придружител на детето си се наказва с глоба от 100,00 до 300,00 лева за първо
нарушение и от 300,00 до 500,00 лева – при повторно нарушение”;
 В чл.31, ал.7, текстът става: “Нарушителите се предават на
МКБППМН-Роман, а на родителите се изпращат предупредителни писма. При
повторно нарушение се наказват с глоба от 100,00 до 300,00 лева, а при всяко
следващо – от 300,00 до 500,00 лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълване на програма за продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с
Решение №278, Протокол №34/08.02.2006г.
Председателят на ОбС уведоми, че е изпълнена препоръката от
съвместното заседанието на постоянните комисии и е представено писмено
становище по въпроса от кмета на с.Кунино.
След проведени разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №371:
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 имот №000157 землище
Кунино, НТП – пасище, мера, категория Х, площ 1025.296 дка, АОС №1256.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 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. Иван Цв.Иванов;
7. Здравко В.Даков
8. Берислава Ст.Христова;
1. Мариана Н.Велчева;
2. Драган Капитански.

По т.4: Писмо от Администрацията на Президента на Република
България, относно: молба от лицето Иван Николов Христов от с.Кунино с
искане за опрощаване на дължими държавни вземания.
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След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №372:
На основание преписка изх.№94-00/643 от 26.06.2006г. на Администрацията
на Президента на Република България и допълнително комплектована с
изискващите се документи и становища отнасяща се до искане за опрощаване на
дължими държавни вземания от лицето Иван Христов Николов от с.Кунино,
община Роман, ОбС-Роман РЕШИ: изразява съгласие да бъдат опростени
дължимите държавни вземания на лицето Иван Христов Николов от с.Кунино,
община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Актуални въпроси:
- Предложение от Иван Иванов – общински съветник, относно
подпомагане на семейство от с.Камено поле, където при инцидент е починал
бащата.
По въпроса беше изслушана Цв.Ботева – кмет на с.Камено поле, която
потвърди, че в действителност многочленното семейството се нуждае от такъв
род подпомагане.
По предложение на Ив.Иванов след проведено гласуване, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №373:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага
на Кмета на Община Роман да осигури продукти от първа необходимост на
семейството на починалия при инцидент Светлин Русков Гешев от с.Камено поле
в размер на 500.00 лева
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
- Питане от група общински съветници, относно актуална информация
от кмета на общината за изпълнението на обект “Изграждане на
канализация гр.Роман – I-ви етап”.
Кметът на общината представи актуална информация относно
изпълнението на обект “Изграждане на канализация гр.Роман – I-ви етап”.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 15.25ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

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

СПИСЪК №1
на длъжностите и лицата в ОбА – Роман за 2006 година,
които имат право на транспортни разноски от 01.09.2006 год.

I.
№
по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

заемана длъжност

маршрут

Директор на Дирекция “АПИТО, ФСД и УС”Началник отдел “ФСД и УС”
Началник отдел “АПИТО”
Мл. счетоводител
Гл. експерт “ОС”
Гл. специалист “ТРБ”
Финансов контрольор
Секретар на МКБППМН
Гл. Специалист “ТРБ”
Мл. Специалист „РТВ и КИД”

Кунино – Роман
Мездра – Роман
Хубавене – Роман
Мездра – Роман
Мездра – Роман
Враца – Роман
Кунино - Роман
Враца – Роман
Враца – Роман

ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
№
по
ред

1
2
3
4

заемана длъжност
Мед. специалист
Мед. специалист
Мед. специалист
Мед. специалист

маршрут
Синьо бърдо – Струпец
Роман – Хубавене
Роман – Кунино-Радовене

Роман – Долна Бешовица Камено поле
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СПИСЪК №2
на пътуващи учители от Община Роман, за 2006 година,
които имат право на транспортни разноски от 01.09.2006 год.
І.

ПЪТУВАЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ОТ ОДЗ “ЗОРА” и ЦДГ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН

№
по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

заемана длъжност
Директор ОДЗ “Зора” – гр. Роман
Директор ЦДГ с. Хубавене
Директор ЦДГ с. Долна Бешовица
Директор ЦДГ с. Синьо бърдо
Директор ЦДГ с. Радовене
Директор ЦДГ с. Кунино
Учител ЦДГ с. Хубавене
Директор ЦДГ с. Струпец
Учител ЦДГ с. Радовене
Учител ЦДГ с. Долна Бешовица
Учител ЦДГ с. Кунино

маршрут
Струпец – Роман;
Хубавене – Роман
Долна Бешовица – Роман
Синьо бърдо – Враца
Радовене – Враца
Кунино - Мездра
Роман - Хубавене
Роман – Струпец
Радовене – Кунино
Роман – Долна Бешовица
Хубавене – Кунино

ІІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр.РОМАН
№
по
ред

заемана длъжност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Директор на СОУ “В.Левски”
Учител по английски език
Учител по английски език
Учител Информатика и Математика
Учител по Математика
Учител по История
Учител по Биология
Учител по Биология
Учител по Химия
Учител по Български език и литература
Учител по Физика
Учител по Английски език
Зам. Директор на СОУ “В.Левски”

маршрут
Мездра-Роман
Мездра-Роман
Мездра-Роман
Мездра-Роман
Мездра-Роман
Хубавене – Роман
Мездра-Роман
Мездра-Роман
Мездра-Роман
с.Дъбравата,обл.Ловеч – Роман

с.Горна Кремена – Роман
Мездра-Роман
Струпец - Роман

6

ІІІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ НУ”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” гр.РОМАН
№
по
ред

1
2

заемана длъжност
Начален учител
Начален учител

маршрут
Мездра - Роман
Радовене - Роман

ІV. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.КУНИНО, общ.РОМАН
№
по
ред

1
2
3
4
5
6
V.
№
по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8

заемана длъжност
Директор на ОУ “В.Левски”, с.Кунино
Учител по Математика и Физика
Учител по БЕЛ и Руски език
Начален учител
Начален учител
Учител по БЕЛ и Френски език

маршрут
Мездра - Кунино
Мездра - Кунино
Враца - Кунино
Враца - Кунино
Роман – Кунино
Роман – Кунино

ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ”Св.Св.КИРИЛ и МЕТОДИЙ”
с.КАМЕНО ПОЛЕ , общ.РОМАН

заемана длъжност
Учител по Английски език
Учител по География
Начален учител
Учител по БЕЛ
Начален учител
Начален учител
Учител по История
Учител по Биология и Химия

маршрут
Роман – Камено поле
Роман – Камено поле
Враца – Камено поле
Долна Бешовица – Камено поле

Враца – Камено поле
с.Дърманци – Камено поле
Враца – Камено поле
Мездра– Камено поле

VІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ”Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
с.СИНЬО БЪРДО , общ.РОМАН
№
по
ред

1
2
3

заемана длъжност
Учител по История, География,
Биология и Изобразително изкуство
Учител по БЕЛ
Учител по математика, физика,
информатика

маршрут
Враца – Синьо бърдо
Струпец – Синьо бърдо
Мездра – Синьо бърдо
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