ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ГР.РОМАН,ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 04.02.2004г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстват:
От ОбС-Роман:
1. Стефан Илиев Петков;
2. Владимир Величков Иванов;
3. Петя Йорданова Георгиева;
4. Здравко Венциславов Даков;
5. Николай Миков Миковски;
6. Мариана Николова Велчева;
7. Маргарита Генова Гарева;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Пламен Илиев Петков;
10. Берислава Стоянова Христова;
11. Драган Христов Капитански;
12. Марин Павлинов Маринов;
От Общинска администрация присъстват: Пл.Младенов-Кмет на
община
Роман,
Т.Тодоров
–
зам.кмет,
Н.Поппетровскигл.юрисконсулт,Гл.експерт “УС”, Гл.експерт “ОРПОС”, Й.Георгиев-кмет на
с.Кунино, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Ц.Йотов-кмет на с.С.бърдо, К.Геновкмет на с.Струпец, Л.Въткова-кмет на с.Д.Бешовица, В.Иванова-кмет на
с.Хубавене, В.Вълков-кмет на с.Радовене,Н.Цанов-км.наместник в с.Стояновци
Й.Йорданов-км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш,
Ив.Панов-км.наместник в с.Средни рът..
В 9.10ч. заседанието беше открито от председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници. По предложение на
постоянната Комисия по финанси, бюджет, стопански дейности и трудова
заетост в т.”Актуални въпроси” бяха включени допълнително внесени
материали:
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
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1. Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община Роман,
относно: писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV-то
тримесечие на 2003г. на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбСРоман.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община Роман,
относно: отдаване под наем на имот – ЧОС “Автоспирка” с.Синьо бърдо за
стоматологичен кабинет.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община Роман,
относно: кандидатстване на Община Роман за отпускане на безвъзмездна
помощ от Предприятието за управление на дейностите за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
4. Проект за Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общинското имущество на територията на Община Роман.
5. Проект за Наредба №5 за реда за провеждане на търговска дейност на
територията на Община Роман.
6. Проект за Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
7. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ:
7.1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман
относно: изменение и допълнение на Наредбата на ОбС-Роман за опазване на
околната среда.
7.2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман
относно: изменение и допълнение на Наредбата на ОбС-Роман за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
7.3. Утвърждаване на граждански договор за абонаментно правно
обслужване на Общинския съвет.
7.4. Докладна записка от Никола Орловски – управител на
“Стройремонт” - ЕООД относно: финансово подпомагане от общинския
бюджет на общинското дружество.
7.5. Въпроси на граждани.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община
Роман, относно: писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV-то
тримесечие на 2003г. на Кмета на Община Роман и Председателя на ОбСРоман.
След гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 26:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС-Роман РЕШИ: приема отчета за получените командировъчни пари за ІV
тримесечие на 2003г. от кмета на общината съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община
Роман, относно: отдаване под наем на имот – ЧОС “Автоспирка” с.Синьо бърдо
за стоматологичен кабинет.
След обсъждане и изслушване аргументите в подкрепа на ДЗ от кмета
на с.Синьо бърдо и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 27:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС
и чл.7, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на кмета на общината
да отдаде под наем за срок от една година на д-р Петър Николов Лидански от
гр.Враца за стоматологичен кабинет помещение за продажба на билети от 12,8
кв.м. находящо се в имот ЧОС “Автоспирка”, с.Синьо бърдо по реда на ЗОС,
НРПУРОИ и ЗЛЗ. Помещението да бъде отделено с метална врата от
чакалнята и обекта да служи като Автоспирка.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т..3: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на община
Роман, относно: кандидатстване на Община Роман за отпускане на
безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите за
управление на дейностите по опазване на околната среда.
След обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 28:
На основание чл.17, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1 и т.12 от ЗМСМА, ОбС-Роман
РЕШИ: възлага на кмета на община Роман да кандидатства с проекти
“Реконструкция на водопроводна мрежа” в селата Струпец, Камено поле и
Долна Бешовица, които са приоритетни за община Роман, област Враца за
2004г. за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Проект за Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на
Община Роман.
След обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следните решения:
РЕШЕНИЕ № 29:
На основание чл. 22, ал.1, т. от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общинското имущество на територията на Община Роман, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Стр.4
РЕШЕНИЕ № 30:
ОбС-Роман РЕШИ: приема Наредбата за пожарната безопасност да
стане Наредба № 2 на ОбС-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Проект за Наредба №5 за реда за провеждане на търговска
дейност на територията на Община Роман.
След обсъждане и
гласуване, ОбС-Роман, по предложение на
постоянната Комисия по финанси, бюджет, стопански дейности и трудова
заетост, взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 31:
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Наредба №5 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на
Община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Проект за Наредба №6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След обсъждане и
гласуване, ОбС-Роман, по предложение на
постоянната Комисия по финанси, бюджет, стопански дейности и трудова
заетост, взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 32:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
7. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ:
По т.7.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман относно: изменение и допълнение на Наредбата на ОбС-Роман за
опазване на околната среда.
След обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 33:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и Заповед № РД 49-287/19.12.2003г.
на Министъра на земеделието и горите , ОбС-Роман РЕШИ: приема изменения
и допълнения на Наредбата на ОбС-Роман за опазване на околната среда,
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.7.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман относно: изменение и допълнение на Наредбата на ОбС-Роман за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
След обсъждане и
гласуване, ОбС-Роман, по предложение на
постоянната Комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и трудова
заетост, взе следното
РЕШЕНИЕ № 34:
На основание чл.21, ал.1, т.7
от ЗМСМА и Заповед № РД 49287/19.12.2003г. на Министъра на земеделието и горите, ОбС-Роман РЕШИ:
приема изменения и допълнения на Наредбата на ОбС-Роман за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7.3: Утвърждаване на граждански договор за абонаментно правно
обслужване на Общинския съвет.
След обсъждане и
гласуване, ОбС-Роман, по предложение на
постоянната Комисия по финанси, бюджет, стопански дейности и трудова
заетост, взе следното
РЕШЕНИЕ № 35:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава
граждански договор за абонаментно правно обслужване на Общинския съвет със
Гаврил Николов Павлов – адвокат при Адвокатска колегия гр.Враца , съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7.4: Докладна записка от Никола Орловски – управител на
“Стройремонт” - ЕООД относно: финансово подпомагане от общинския
бюджет на общинското дружество.
След обсъждане, изслушване на бившия управител и гласуване, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ № 36:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
кмета на община Роман на следващо заседание да внесе в Общинския съвет
мотивирано становище относно състоянието и бъдещото развитие на
общинското дружество “Стройремонт”-ЕООД.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.7.5. Въпроси на граждани.
От г-н Стефан Стоянов от с.Стояновци беше поставен въпроса за
ограничителен режим на пътя и мостовете от ІV класна пътна мрежа през
с.Стояновци за тежкотоварни камиони на частна фирма превозваща месеци
наред големи количества тежки товари. Кмета на общината пое ангажимент
да проучи въпроса и възможностите за решаването му.
В 12.15ч. председателят закрива заседанието поради изчерпване на
дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Й.Връбчева/
СП/ЙВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩ.СЪВЕТ:
/Ст.Петков/

