ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 51
Днес, 16.02.2007г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет
гр.Роман в с.Камено поле.
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. Пламен Илиев Петков;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Павлинка Лазарова Ангелова;
12. 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.
Присъстват още жители на с.Камено поле и представители на медиите.
Председателят откри извънредното заседание в присъствието на 12
общински съветника в 11.15ч. и обяви, че то е насрочено във връзка с постъпила в
ОбС-Роман подписка с вх.№26/06.02.2007г. на жителите на с.Камено поле и
предложение на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за
отделяне на с.Камено поле от община Роман и присъединяването му към община
Мездра. Той уведоми присъстващите, че мотивиран от Решение №398, взето с
Протокол №50/14.02.2007г., с което ОбС-Роман дава принципното си съгласие за
провеждане на референдум в с.Камено поле, е оттеглил жалба по определение
№1217 от 05.02.2007г. по адм.д. №12413/2006г. на ВАС пред 5-членен състав на
ВАС. Петков предложи докладната му записка да бъде разглеждана във връзка с
писмо №10 00-155/27/ от 17.08.2006г. на Областен управител на Област Враца.
Общинският съветник Ив.Иванов внесе докладна записка с предложение за
дневен ред и решения по същността на извънредната сесия на ОбС.
Председателят на Общинския съвет запозна присъстващите с текста на
докладната записка от общинския съветник. Ст.Петков уведоми, че по текста в
предложението на Иванов, ОбС вече е взел Решение от 14.02.2007г.
Общинският съветник Пл.Петков сподели, че не е съгласен с мотивите
посочени в предложението на ИК от 06.02.2007г. Според него след като ВАС не е
уважил жалбата на ОбС, то съвета трябва да продължи процедурата по
първата подписка, а евентуално решение на ОбС за провеждане на референдум би
било в полза на населението на с.Камено поле.

М.Николова също не се съгласи с мотивите в предложението на ИК, тя се
изказа в полза на насрочването на референдум.
След продължителни дебати и проведено гласуване за включване в дневния
ред на извънредното заседание на докладната записка от Ив.Иванов, с 3 гласа
“ЗА”, 7 гласа “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗД.СЕ”, същата не се прие да бъде
гледана.
След проведено гласуване, с 11 гласа “ЗА” и 1 глас “ПРОТИВ”, ОбС-Роман
прие и заседанието протече при следния дневен ред:
1. 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.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №399:
На основание чл.23, ал.1 и чл.24 от Закона за допитване до народа, във връзка
с определение №1217 от 05.02.2007г. по адм.д. №12413/2006г. на ВАС, писмо №10
00-155/27/ от 17.08.2006г. на Областен управител на Област Враца и чл.23, ал.2
от ЗДН, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Насрочва дата за провеждане на местен референдум за отделяне
на с.Камено поле от Община Роман и преминаването му към
Община Мездра, същият да се проведе на 18.03.2007г.
2. Въпросът, на който ще отговарят гласоподавателите на с.Камено
поле ще бъде: “Желаете ли с.Камено поле да се отдели от Община
Роман и да се присъедини към Община Мездра?”
3. Да се проведе разяснителна кампания чрез публикация в един
централен всекидневник и публикация или излъчване в поне една
местна медия.
4. Средствата за финансиране на референдума в размер на 3 000 (три
хиляди) лева, да се осигурят от бюджета на Община Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 11.50ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
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