ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ГР.РОМАН,ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 26.02.2004г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков;
2. Марин Павлинов Маринов.
3. Вълчо Петков Маринов;
4. Пламен Илиев Петков;
5. Мариана Николова Велчева;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Петя Йорданова Георгиева; .
8. Николай Миков Миковски;
9. Маргарита Генова Гарева;
10. Иван Цветков Иванов;
11. Здравко Венциславов Даков.
От Общинска администрация присъстват:
Т.Тодоров – зам.кмет, Вл.Иванов – зам кмет, Хр.Томов, Й.Георгиев – кмет на
с.Кунино, Цв.Ботева – кмет на с.Камено поле, Ц.Йотов – кмет на с.С. бърдо, К.Генов –
кмет 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.Ср.рът.
Присъстваха граждани и юрисконсулта на ОбС Г.Павлов.
В 9.15ч. заседанието беше открито от председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 11 общински съветници.
На основание чл.30, ал.6 и във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА
Председателят на Общински съвет – Роман обяви предсрочното прекратяване на
пълномощията на Владимир Величков Иванов като общински съветник.
По предложение на общинския съветник Пламен Петков ОбС прие да не
разглежда точка втора от проекта за дневен ред
С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
След гласуване ОбС-Роман взе следното

1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на
община Роман за 2003 година.
Стр.2
2. Актуализация на Наредба на ОбС №7 за реда за предоставяне на
концесии върху обекти публична общинска собственост.
3. Актуализация на Наредба на ОбС №8 за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
4. Актуални въпроси.
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 2003 година.
ОбС-Роман.
След продължителни дебати и след гласуване на основание чл.21,
ал. 1, т.6 от ЗМСМА , в съответствие с чл.27, ал.4 от ЗМСМА с 6 гл. ”ЗА” и
5 гл.”ПРОТИВ”, годишния отчет за изпълнението на бюджета на община
Роман за 2003 година не беше приет.
_____________________________________________________________________
По т.2: Актуализация на Наредба на ОбС
№7 за реда за
предоставяне на концесии върху обекти публична общинска собственост.
След подробно обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 37:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
актуализираната Наредба на ОбС №7 за реда за предоставяне на концесии
върху обекти публична общинска собственост съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ
№1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: 3. Актуализация на Наредба на ОбС №8 за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
След подробно обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 38:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
актуализираната Наредба на ОбС №8 за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Стр.3
4. Актуални въпроси.
4.1. Избор на председател на постоянната комисия по Бюджет,
финанси, стопански дейности и трудова заетост, на мястото на
Владимир Величков, поради прекратяването на правомощията му.
ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 39:
На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира за
председател на Комисията по Бюджет, финанси, стопански дейности и
трудова заетост към ОбС-Роман общ.съветник Мариана Николова.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

Председателят на ОбС-Роман насрочва заседания на всички
постоянни комисии към ОбС за 02.03.2004г. /вторник/ от 9.00ч.
Общ.съветник д-р М.Гарева
отправя искане към Кмета на
общината да получи писмена информация за изразходваните средства за
ремонти по ІV-класната пътна мрежа и за снегопочистването за 2003г.

В 11.05ч. председателят закрива заседанието поради изчерпване на дневния
ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/М.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

