ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 16.03.2004г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Николай Миков Миковски;
4. Маргарита Генова Гарева;
5. Петя Йорданова Георгиева;
6. Марин Павлинов Маринов;
7. Вълчо Петков Маринов;
8. Берислава Стоянова Христова;
9. Пламен Илиев Петков;
10. Драган Капитански;
11. Здравко Венциславов Даков-влиза в 9.30ч.;
От Общинска администрация присъстват:
Пл.Младенов-кмет,Т.Тодоров – зам.кмет, Вл.Иванов – зам кмет, Хр.Томов,
Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Й.Георгиев – кмет на с.Кунино, 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.
Присъстват Павлина Лазарова Ангелова-избрана за общ.съветник и граждани .
В 9.20ч. заседанието беше открито от председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 10 общински съветници.
На основание Решение на ОбИК, протокол, и чл.32, ал.1 от ЗМСМА ПАВЛИНА
ЛАЗАРОВА АНГЕЛОВА положи клетва, след което взема участие в заседанието
като общински съветник.
С 11 гласа “ЗА” беше приет 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 2003 година.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала за
дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2004г.
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3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Осигуряване на бройки – несписъчен персонал за технически
отговорници по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
4. Предложение на кметовете на села и ръководители на бюджетни звена
за включване на обекти за изпълнение по линията на капиталовите разходи,
утвърдени по Закона за държавния бюджет за община Роман за 2004г.
5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Приемането на бюджета на община Роман за 2004г. и план-сметка на
извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2004г.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Подпомагане на разходи за погребения на някои категории граждани
по бюджета на община Роман за 2004г.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Утвърждаване на приоритети, по които се разходват бюджетните
средства от общинския бюджет за 2004г.
8. 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.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 40:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 и чл.42, ал.4 от
Закона за общинските бюджети, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на община Роман за
2003г. в съответствие с единната бюджетна класификация, както следва:
- по прихода: уточнен годишен план:
2 385 380 лева;
отчет: 2 381 586 лева;
- по разхода: уточнен годишен план:
2 385 380 лева;
отчет: 2 275 478 лева;
2. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните средства на
община Роман за 2003 година, както следва:
- по прихода: уточнен годишен план – няма; отчет – няма;
- по разхода: уточнен годишен план – няма; отчет – няма;
ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.

По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала за
дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2004г.
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След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 41:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 70%, въз
основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури,
билети и абонаментни карти/ на персонала по дейности, заведения,
организации и мероприятия, финансирани от общинския бюджет за
2004г., имащи право на такива разходи.
2. На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ПМС № 30 / 06.02.2004г. въз основа
на
трудовите
задължения,
определени
с
длъжностните
характеристики, възлага на кмета на общината, а за дейностите
финансирани от общинския бюджет – ръководителите, да утвърдят
списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски, в рамките на средствата по собствените
бюджети.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман, относно: Осигуряване на бройки – несписъчен персонал за технически
отговорници по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
След обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 42:
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
утвърждава три бройки нещатен персонал за осигуряване на общински
дейности и мероприятия и технически отговорници по НП “От социални
помощи към осигуряване на заетост” с трудово възнаграждение – минималната
работна заплата за страната.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Предложение на кметовете на села и ръководители на
бюджетни звена за включване на обекти за изпълнение по линията на
капиталовите разходи, утвърдени по Закона за държавния бюджет за община
Роман за 2004г.
След обсъждане и изразени мнения от общ.съветници, относно крайно
недостатъчните средства за капиталови разходи, определени с държавния
бюджет за община Роман и след гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 43:
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
утвърждава капиталови разходи съгласно поименен списък за 2004г., съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман, относно: Приемането на бюджета на община Роман за 2004г. и плансметка на извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2004г.
След обсъждане и изразени мнения от кметовете на кметства и
общ.съветници, относно крайно недостатъчните средства за бюджетни
разходи, и след гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 44:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и
чл.30 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на § 31,
ал.1 от ЗДБРБ за 2004г., ПМС №30/2004г. и Писмо № ФО – 07/2004г. на
Министерството на финансите, ОбС-Роман РЕШИ: Приема Бюджета на
община Роман за 2004 година по пълна бюджетна класификация по приходите и
разходите, както следва:
1.1..) По приходната част :
Общ размер на бюджета
1 800 378 лева;
В това число:
1.1.1.Приходи за държавни дейности
1 440 793 лева;
В това число:
- трансфер на преотстъпения данък по
ЗОДФЛ, с-но чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г. 387 500 лева;
- обща допълваща субсидия
925 420 лева;
- целева субсидия за капиталови р/ди за
финансиране на държавните дейности
31 200 лева;
- преходен остатък
96 673 лева;
1.1.2.Приходи за местни дейности
В това число:
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
- обща изравнителна субсидия
- целева субсидия за капиталови р-ди за
финансиране на местни дейности
- преходен остатък

-

359 585 лева;

-

57 970 лева;
201 580 лева;
69 800 лева;

-

20 800 лева;
9 435 лева;

1.2.) По разходната част:
Общ размер на бюджета
1 800 378 лева;
В това число:
1.2.1.Държавни дейности
1 440 793 лева;
В това число:
- от държавни приходи
1 440 793 лева;
- от местни приходи
0 лева;
1.2.2.Местни дейности
359 585 лева;
2. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните
сметки и фондове на община Роман за 2004 година, както следва:
2.1. По прихода
0 лева;
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2.2. По разхода
0 лева;
3. Определя резерв за непредвидени и неотложни разходи за държавни и
местни дейности в общ размер на:
83 069 лева;
В това число:
3.1. За държавни дейности
73 069 лева;
3.2. За местни дейности
10 000 лева;
4. Определя лимит на разходи за представителни цели на общината в
размер на 4 000 лева.
5. Приема предвидените (разчетените) средства за работна заплата за 12те месеца на 2004 година – за всички дейности, групи и функции – държавни и
местни дейности по бюджета на общината за 2004 година.
6. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните
правомощия на кмета на общината по реда на чл.27,ал.1 от ЗОБ:
6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без
средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на
делегираните от държавата дейности;
6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без
да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит;
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Подпомагане на разходи за погребения на някои категории граждани
по бюджета на община Роман за 2004г.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 45:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.39,ал.1 от ПМС №30/2004г. ,
ОбС-Роман РЕШИ: за бюджетната 2004г.да бъдат подпомагани разходите за
погребения на лицата, които са: самотни, без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане – в рамките на еднократна помощ – в
размер до една минимална работна заплата за страната.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: Утвърждаване на приоритети, по които се разходват бюджетните
средства от общинския бюджет за 2004г.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ № 46:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2004г. ,
ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава следните приоритети по бюджета на община
Роман за 2004г., както следва:
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии,
медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено
снабдяване, храна, отопление, осветление, ел.енергия, вода, горива, телефони,
както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения,
финансирани чрез общинския бюджет и капиталовите разходи.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8. Актуални въпроси.
Председателят уведомява, че няма поставени актуални въпроси, след
което, поради изчерпване на дневния ред, закрива заседанието.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Петрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/ЙВ

