ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 50
Днес, 14.02.2007г., от 14.00 часа, 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. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Вълчо Петков Маринов;
8. Здравко Венциславов Даков;
9. Петя Йорданова Георгиева;
10. Павлинка Лазарова Ангелова;
11. Марин Павлинов Маринов.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА-Роман, Цв.Ботева – кмет на
с.Камено поле, К.Генов – кмет на с.Струпец, В.Вълков – кмет на с.Радовене,
В.Иванова – кмет на с.Хубавене, Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново,
П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци и
Ив.Панов – км.наместник в с.Средни рът, представител на кметство с.Кунино.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.20ч. в присъствието на 11
общински съветника.
Кметът на общината прочете изявление относно обект “Изграждане на
канализация на гр.Роман”.
Председателят на ОбС представи допълнително внесени материали за
разглеждане в сесията: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на Община
Роман, относно: броя на таксиметрови автомобили, които следва да работят на
територията на община Роман, Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на
Община Роман, относно: утвърждаване на сума, представляваща еднократна
безвъзмездна помощ за Данчо Ив.Данов от с.Синьо бърдо и Докладна записка от
Стефан Петков – Председател на ОбС-Роман, относно: постъпила в ОбС
подписка от ИК от с.Камено поле за провеждане на местен референдум.
Кметът на общината обяви, че оттегля докладната записка относно
утвърждаване новообразувани имоти от имот №101001 землище с.Хубавене и
допълване програма за продажби, влязла в проекта за дневен ред като т.2.

Общинският съветник З.Даков предложи т.7 от проекта за дневен ред да
отпадне. Вместо нея да бъде гледана докладната записка от кмета на общината
за броя на таксиметровите автомобили.
След проведено гласуване, с 11 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния дневен ред:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Роман за
2006г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка – жилище гр.Роман.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
продажба на имот – ЧОС, ап.17, бл.3, вх.Б, находящ се в гр.Роман.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
актуализация на Наредба №12 на ОбС-Роман.
5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на Община Роман, относно:
броя на таксиметрови автомобили, които следва да работят на територията на
община Роман.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на Община Роман, относно:
утвърждаване на сума, представляваща еднократна безвъзмездна помощ за
Данчо Ив.Данов от с.Синьо бърдо
8. Актуални въпроси:
- Докладна записка от Стефан Петков – Председател на ОбС-Роман,
относно: постъпила в ОбС подписка от ИК от с.Камено поле за провеждане на
местен референдум.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на
община Роман за 2006г.
След продължителни разисквания по отчета и след проведено гласувано, с 5
гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗД.СЕ”, годишния отчет за
изпълнението на бюджета на община Роман за 2006г. не беше приет.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на изготвена оценка – жилище гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №392:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.2
от Наредба №12 на Общински съвет гр.Роман, утвърждава
изготвената оценка от лицензиран оценител на имот – частна
общинска собственост, находящ се в бл.4, вх.В, ап.29 със ЗП от 39.44
кв.м., 0.98% ид.части от общите части и мазе №29 от 3.60 кв.м., при
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цена в размер на 2 680.00 /две хиляди шестстотин и осемдесет/ лева,
АОС №788/15.08.2000г., Приложение №1.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредба №12
на Общински съвет гр.Роман, възлага на Кмета на Община Роман да
издаде заповед за определяне на наемателя за купувач на горе
цитираното жилище, цената и другите дължими плащания.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: продажба на имот – ЧОС, ап.17, бл.3, вх.Б, находящ се в гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №393:
ОбС-Роман РЕШИ:
1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.2, т.3 от ЗОС и
чл.5 от Наредба №12 на Общински съвет гр.Роман, приема да
извърши продажба на ап.17, вх.Б, бл.3 с площ от 39.33 кв.м., 0.87%
ид.части от общите части и мазе №17 от 4.20 кв.м. определен в
жилище за продажба и включен в списъка за определяне
предназначението на общинските жилища, приет с Решение №353,
Протокол №45/04.10.2006г. на ОбС-Роман, на наемателя Венета
Цолова Литова, настанена в него по административен ред.
2.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.2 от ЗОС, чл.4,
ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет гр.Роман и т.7 от
Решение №353, прието с Протокол №45/04.10.2006г. на ОбС-Роман,
утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имот
– частна общинска собственост, находящ се в бл.3, вх.Б, ап.17 със
ЗП от 39.44 кв.м., 0.87% ид.части от общите части и мазе №17 от
4.20 кв.м., при цена в размер на 2 050.00 /две хиляди и петдесет/
лева, АОС №1036/23.01.2004г., Приложение №2.
3.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредба
№12 на Общински съвет гр.Роман, възлага на Кмета на Община
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Роман да издаде заповед за определяне наемателя за купувач на горе
цитираното жилище, цената и другите плащания.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:

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

“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: актуализация на Наредба №12 на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №394:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1.
Изменя чл.5, ал.1, т.3 от Наредба №12 за условията и реда
за управление и разпореждане с общински жилищни
имоти: „чл.5./1/ Наемател на общинско жилище може да
го закупи, при условие, че: т.3 е бил редовен наемател на
общинското жилище не по-малко от шест месеца без
прекъсване”.
2.
Отменя алинея /5/ от чл.5 от Наредба №12 на ОбС-Роман:
„наемател е на общинско жилище, не по-малко от един
месец без прекъсване”
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман.
На проведените на 12 и 13 февруари общи комисии към ОбС, същите са
излезли със становище срока на изпълнение на услугата с цена 10.00 лева за
издаване на удостоверение за данъчна оценка да бъде със срок за изпълнение 2
часа.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №395:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, чл.21 и чл.115 от
ЗМДТ, ОбС-Роман РЕШИ: допълва Наредба №9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС-Роман в Раздел
VІІ „Такси административни услуги”, като създава нов член със следното
съдържание:
„Чл.36а /1/ За издаване на удостоверение за данъчна оценка срок на
изпълнение: 14 дни – 2.00 лева; 7 дни – 4.00 лева; до 2 часа – 10.00 лева.
/2/ За издаване на удостоверение за декларирани данни – 2.00 лева.
/3/ За издаване на удостоверение за платен данък върху
наследство – 2.00 лева.
/4/ За издаване на удостоверение за наличие или липса на
задължения по местни данъци и такси – 2.00 лева.
/5/ За издаване на копие по данъчна декларация по чл.14, чл.17 и
чл.54 от ЗМДТ – 3.00 лева.
/6/ За издаване на дубликат по квитанция за платени местни
данъци и такси – 2.00 лева.
/7/ Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка
– 2.00 лева”.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на Община Роман,
относно: броя на таксиметрови автомобили, които следва да работят на
територията на община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №396:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. На основание чл.24, ал.4 от Наредба №34/1999г. за таксиметров превоз
на пътници, определя пет броя таксиметрови автомобили да работят
на територията на община Роман.
2. На основание чл.24, ал.3 от Наредба №34/1999г., определя срока на
валидност на разрешенията по чл.24, ал.1 от същата Наредба да бъде
дванадесет месеца.
3. Възлага на Кмета на Община Роман да извършва необходимите
действия за издаване на разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници на територията на община Роман и изпълнение на
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всички останали изисквания на Наредба №34/1999г. за таксиметров
превоз на пътници.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл..
По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – Кмет на Община Роман,
относно: утвърждаване на сума, представляваща еднократна безвъзмездна
помощ за Данчо Ив.Данов от с.Синьо бърдо
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №397:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение №391, взето с Протокол
№49/31.01.2007г. на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава
сумата в размер на 1 489,99 лева /хиляда четиристотин осемдесет и девет лева и
деветдесет и девет стотинки/, представляваща еднократна безвъзмездна помощ
за закупуване и доставка на строителни материали за възстановяване за живот
на една стая и покрив на новостроящата се сграда собственост на Данчо Иванов
Данов от с.Синьо бърдо, съгласно КСС, Приложение №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Актуални въпроси:
- Докладна записка от Стефан Петков – Председател на ОбС-Роман,
относно: постъпила в ОбС подписка от ИК от с.Камено поле за провеждане на
местен референдум.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №398:
На основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ ОбС-Роман РЕШИ:
1. Не приема мотивите изложени в предложението на Инициативния
комитет, тъй като се касае за институции, местонахождението на
които се определя от държавни органи, а не от Община Роман.
2. При условията чл.23, ал.2 от ЗДН, ОбС-Роман дава принципно
съгласие за провеждане на местен референдум за отделяне на
с.Камено поле от Община Роман и преминаването му към Община
Мездра.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
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10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
След проведеното по т.8 гласуване, Председателят на Общински съвет
гр.Роман обяви, че насрочва извънредно заседание на ОбС-Роман на 16.02.2007г.
от 11.00 часа в с.Камено поле за разглеждане на точка единствена в проекта за
дневен ред: Докладна записка от Стефан Петков – Председател на ОбС-Роман,
относно: предложение от Инициативен комитет с.Камено поле за провеждане на
референдум за отделяне на кметство с.Камено поле от Община Роман и
преминаването му към Община Мездра.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 15.25ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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