ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№8
Днес, 31.03.2004г., 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. Иван Цветков Иванов;
6. Петя Йорданова Георгиева;
7. Здравко Венциславов Даков;
8. Марин Павлинов Маринов;
9. Павлинка Лазарова Ангелова;
10. Вълчо Петков Маринов;
11. Берислава Стоянова Христова;
12. Пламен Илиев Петков;
13. Драган Капитански;
От Общинска администрация присъстват:
Т.Тодоров – зам.кмет, Вл.Иванов – зам кмет,
Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, И.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 и граждани.
В 9.10ч. заседанието беше открито от председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 10 общински съветници.
Със 7 гласа “ЗА” срещу 6 гласа “ПРОТИВ” беше решено да отпадне т.5 от
проекта за дневен ред.
С 13 гласа “ЗА” беше приет и заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Устройствен правилник на ОбА-Роман.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: промени в училищната мрежа.
3. Избор на представител на ОбС за член на Областен съвет за
развитие.
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4. Отдаване под наем на имот – ЧОС в гр.Роман.
5. Приемане на Наредба за пожарната безопасност на населените
места и обектите на територията на община Роман.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: предложение за преработка на ПУП-ПУР на с.Курново.
7. Жалба от Христо Ив.Душков от гр.Враца.
8. Актуални въпроси:
8.1. Изплащане възнагражденията на съветниците.
8.2. Попълване на временната комисия по образование на мястото на
общ.съветник с прекратени правомощия.
По т.1: Приемане на Устройствен правилник на ОбА-Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 47:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Устройствен правилник на Общинска администрация – общ.Роман, област
Враца, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман, относно: промени в училищната мрежа.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 48:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: за новата
2004/2005 учебна година да се запазят така съществуващите, съгласно чл.26
от Закона за народната просвета, училища: три основни училища в селата
Камено поле, Кунино и Синьо бърдо; едно начално училище в гр.Роман и едно
средно общообразователно училище в гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.3: Избор на представител на ОбС за член на Областен съвет за
развитие.
След разискване, гласуване и прегласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 49:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.26, ал.2 от Закона за
регионалното развитие, ОбС-Роман РЕШИ: избира
представител на
Общински съвет – Роман за член на Областния съвет за развитие – общ.
съветник Берислава Стоянова Христова.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл.
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По т.4: Отдаване под наем на имот – ЧОС в гр.Роман.
След разискване и изказани съображения относно ниските наеми на
отдаваните търговски обекти от общ.съветник Др.Капитански и след
гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 50:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: отлага
разглеждането на ДЗ №ОС-841 от 05.03.2004г. за следващо заседание, след
преразглеждане на наемите за отдаване под наем на търговски обекти –
ЧОС.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Приемане на Наредба за пожарната безопасност на
населените места и обектите на територията на община Роман.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 51:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Наредба №2 за пожарната безопасност на населените места и обектите на
територията на община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община
Роман, относно: предложение за преработка на ПУП-ПУР на с.Курново.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 52:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124 и във връзка с чл.16
от ЗУТ, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на кмета на община Роман
преработването на Подробен устройствен план – План за улична регулация за
кв.38, 39, 40 и 41 по регулационния план на с.Курново.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – 3 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
7. Жалба от Христо Ив.Душков от гр.Враца.
След разискване и изслушване на представителя на жалбоподателя
М.Душков и кмета на с.Камено поле , ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 53:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на
кмета на община Роман да назначи комисия от ОбА-Роман по жалбата на
Христо Иванов Душков от гр.Враца с участие на председателя на
постоянната Комисия по законност и опазване на обществения ред към ОбС
Драган Капитански за изясняване на случая и предприемане на необходимите
мерки.
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8. Актуални въпроси:
По т.8.1: Изплащане възнагражденията на съветниците.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 54:
На основание чл.34, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
възнагражденията на общинските съветници да се изплащат ежемесечно до
15 число на месеца, следващ отчетния.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
8.2. Попълване
на постоянната Комисия по образование,
здравеопазване, култура, социални услуги и развитие на спорта, отдиха и
туризма към ОбС на мястото на общ.съветник с прекратени правомощия.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 55:
На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: избира за
член на постоянната Комисия по образование, здравеопазване, култура,
социални услуги и развитие на спорта, отдиха и туризма към ОбС-Роман
общ.съветник Павлинка Лазарова Ангелова, поради прекратени правомощия
на общ.съветник Владимир В.Иванов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл.
След изчерпване на дневния ред председателят закрива заседанието.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Й.Връбчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/ЙВ

