ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 18.05.2004г., се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.
На заседанието присъстват:
От ОбС – Роман:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Марин Павлинов Маринов;
3. Павлинка Лазарова Ангелова;
4. Петя Йорданова Георгиева;
5. Вълчо Петков Маринов;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Драган Капитански;
8. Иван Цветков Иванов;
9. Мариана Николова Велчева;
10. Николай Миков Миковски;
11. Здравко Венциславов Даков;
12. Маргарита Генова Гарева;
От Общинска администрация присъстват:
Пл.Младенов – кмет, Т.Тодоров – зам.кмет, Хр.Петкова - секретар, Цв.Ботевакмет на с.К.поле, И.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Йотов – кмет на с.С.бърдо,
К.Генов – кмет на с.Струпец, 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 още Гаврил Павлов – юрисконсулт на ОбС-Роман и граждани.
В 10.10ч. заседанието беше открито от председателя на Общински съвет Роман в присъствието на 12 общински съветници.
Ст.Петков предлага на общ.съветници в дневния ред да бъдат включени
допълнително внесени материали – Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на
община Роман, относно: определяне размера на основен и допълнителен платен
годишен отпуск и утвърждаване на график за ползването му от кметове и кметски
наместници и Писмо на Окръжен съд Враца за откриване на процедура за избор на
кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Враца.
С 8 гласа “ЗА” срещу 4 гласа “ВЪЗД.СЕ” беше решено да отпадне т.3 от
проекта за дневен ред, а да се включат допълнително внесените материали.
С 12 гласа “ЗА” отпадна т.11 от проекта за дневния ред.
С 12 гласа “ЗА” беше приет и заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
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1. Актуализация на Стратегията за развитие на община Роман, област Враца
за периода до 2007г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
обява конкурс за заемане длъжност “Управител” на търговско дружество с общинско
участие “Стройремонт”ЕООД и “Автотранспорт”ЕООД.
3. Актуализация на Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
4. Проект на Наредба №10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет в община Роман.
5. Актуализация на Наредба №5 за реда за провеждане на търговска дейност на
територията на община Роман.
6. Актуализация на Наредба №6 за реда за предоставяне, управление и
разпореждане с общинско имущество.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет за получените командировъчни пари за І-то тримесечие на 2004г. на
Кмета на община Роман и Председателя на ОбС-Роман.
8. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
прехвърляне на сума в размер на 200 лева от Фонд “Резервен” на общинския бюджет
за завършването на випуск 2003/2004г.
9. Докладна записка от майор Цветан Илиев – Началник на РПУ-Роман,
относно: предоставяне на ГСМ за покриване нуждите на РПУ-Роман през 2004г.
10. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
определяне на средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и
средствата за работна заплата на организациите, дейностите и заведенията,
финансирани чрез общинския бюджет в делегираните от държавата дейности и на
работещите в местните дейности в община Роман през 2004г.
11. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
опрощаване на такси за ползвани общински социални услуги към Домашен социален
патронаж на починали граждани – без наследници.
12. Актуални въпроси:
12.1. Избор на представител за Общото събрание на акционерите на
МБАЛ”Христо Ботев” гр.Враца.
12.2. Декларация от ОбС-Мездра.
12.3. Участие на община Роман в Сдружение “Хемус – Запад”.
12.4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно
определяне размера на основен и допълнителен платен годишен отпуск и
утвърждаване на график за ползването му от кметове и кметски наместници.
12.5. Писмо на Окръжен съд Враца за откриване на процедура за избор на
кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Враца.
По т.1: Актуализация на Стратегията за развитие на община Роман,
област Враца за периода до 2007г.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 56:
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На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема Проекти и
програми допълващи Плана за икономическо развитие на община Роман, област Враца
за периода до 2007г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: обява конкурс за заемане длъжност “Управител” на търговско
дружество с общинско участие “Стройремонт”ЕООД и “Автотранспорт”ЕООД.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 57:
На основание чл.13, ал.2, т.1 от Наредба №8 на ОбС-Роман за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка
с чл.91 от Кодекса на труда, ОбС-Роман РЕШИ: Упълномощава Кмета на Община
Роман – Пламен Младенов, да открие процедура “ОБЯВА КОНКУРС” за заемане на
длъжностите “Управител” на търговско дружество с общинско участие
“Стройремонт”ЕООД и “Управител” на търговско дружество с общинско участие
“Автотранспорт”ЕООД гр.Роман със следните изисквания:
І. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование /професионална компетентност;
- Комуникативни умения;
- Организационна компетентност;
- Компетентност за работа с потребители;
- Управленска компетентност;
- Компетентност свързана с познаване и ползване на нормативните
актове.
ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Защита на концепция – “Стратегическа бизнес-програма за управление на
Търговско дружество”, съобразно изискванията на Наредбата за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
ІІІ. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса по образец – ПРИЛОЖЕНИЕ №2;
- Копие от лична карта;
- документ за придобито образование; специалност, квалификация,
правоспособност;
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство;
- Презентация.
ІV. Място за подаване на документите:
ОбА-Роман, стая 216 – гл.спец.”АДМ и ТООбС” – Станка Иванова.
Всеки кандидат получава входящ номер с часа и датата на подаване на
документите и информация за длъжността.
V. Място на провеждане на конкурса:
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Конкурсът ще се проведе в ОбА-Роман в Заседателна зала №222.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Актуализация на Наредба №9 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 58:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА ОбС-Роман РЕШИ: приема актуализацията
на Наредба №9 за определянето и администрирането на местите такси и цени на
услуги в Глава ІІ, Раздел ІІ и Раздел VІІ, както и изменение и допълнение на
Приложение №1 от същата Наредба, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Проект на Наредба №10 за условията и реда за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет в община Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 59:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.9а от Закона за общинските бюджети и
§43 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети,
ОбС-Роман РЕШИ: приема Наредба №10 за условията и реда за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет в община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Актуализация на Наредба №5 за реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Роман.
Общ. съветник Мариана Николова предложи първа зона освен посочените
райони да обхваща и междублоковото пространство на бл.1, бл.5 и бл.11 в гр.Роман.
След гласуване предложението на М.Николова, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 60:
На основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: прима актуализация на
Наредба №5 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община
Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Актуализация на Наредба №6 за реда за предоставяне, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Гаврил Павлов – юрисконсулт на ОбС-Роман предлага на общинските съветници
да заменят израза “договор за наем” с израза “договор за предоставяне на услуга”.
След гласуване предложението на Г.Павлов, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 61:
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС ОбС-Роман РЕШИ: прави
следните допълнения в Наредба №6 за реда за предоставяне, управление и
разпореждане с общинско имущество:
- В чл.4 се добавят ал.6 и ал.7:
/6/ С цел поддържане, се допуска окосяване на терените ПОС в
регулацията на населените места чрез сключване на Договори за предоставяне на
услуга за срок от една година, с възможност за продължаване с анекс за не повече от
три години, при годишна цена – 3,55 лв./дка.
/7/ Определянето на ползващите услугата по предходната алинея се
осъществява от Кмета на Община Роман по предложение на Кметовете на
населените места.
- В чл.27 се добавят ал.6 и ал.7:
/6/ С цел поддържане, се допуска окосяване на терените ЧОС в
регулацията на населените места чрез сключване на Договори за предоставяне на
услуга за срок от една година, с възможност за продължаване с анекс за не повече от
три години, при годишна цена 3,55 лв./дка.
/7/ Определянето на ползващите услугата по предходната алинея се
осъществява от Кмета на Община Роман по предложение на Кметовете на
населените места.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: писмен отчет за получените командировъчни пари за І-то тримесечие
на 2004г. на Кмета на община Роман и Председателя на ОбС-Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 62:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбСРоман РЕШИ: приема писмен отчет за получените командировъчни пари за І-то
тримесечие на 2004г. на Кмета на община Роман и Председателя на ОбС-Роман,
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №6.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: прехвърляне на сума в размер на 200 лева от Фонд “Резервен” на
общинския бюджет за завършването на випуск 2003/2004г.
ОбС-Роман прие за сведение докладната записка за прехвърляне на сума в размер
на 200 лева от Фонд “Резервен” на общинския бюджет за завършването на випуск
2003/2004г.
По т.9: Докладна записка от майор Цветан Илиев – Началник на РПУРоман, относно: предоставяне на ГСМ за покриване нуждите на РПУ-Роман през
2004г.
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След като Кметът изрази мнение, че общината може да поеме финансов
ангажимент в рамките на 100.00 лева месечно за ГСМ за покриване нуждите на РПУРоман през 2004г. и след разисквания ОбС-Роман прие докладната записка на майор
Цветан Илиев за сведение.
По т.10: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: определяне на средните месечни брутни работни заплати на едно лице
от персонала и средствата за работна заплата на организациите, дейностите и
заведенията, финансирани чрез общинския бюджет в делегираните от държавата
дейности и на работещите в местните дейности в община Роман през 2004г.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 63:
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, ал.3, ал.5 от ПМС
№48/01.03.2004г., ОбС-Роман РЕШИ:
1. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице и
средствата за работна заплата на персонала в организациите, дейностите и звената
на бюджетна издръжка, финансирани от общинския бюджет за местните и
държавни дейности, съгласно таблицата:
№ по
ред
І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ІІ.
1.
2.
ІІІ.
1.
ІV.
1.
2.

Отрасъл, организация, дейност,завение,звено и мероприятие
“ОБРАЗОВАНИЕ”:
В това число:
ОДЗ – Роман
ЦДГ – Долна Бешовица
ЦДГ – Камено поле
ЦДГ – Кунино
ЦДГ – Радовене
ЦДГ – Роман
ЦДГ – Синьо бърдо
ЦДГ – Струпец
ЦДГ – Хубавене
Други дейности по образованието
СОУ “Васил Левски” – Роман
НУ “П.Р.Славейков” – Роман
ОУ “Св.св.Кирил и Методий”-К.поле
ОУ “Васил Левски” с. Кунино
ОУ”Св.Кл. Охридски” – Синьо бърдо
“ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”:
В това число:
Детски ясли
Други дейности по здравеопазване
“Соц. осиг., подпомагане и грижи
В това число:
Домашен социален патронаж
“КУЛТУРА”:
В това число:
РТВ
Читалища

СМБРЗ на 1 лице
от 01.01.2004 г.
253,00

/В лева/
Ср/ва за РЗ за 1 м.
от 01.01.2004 г.
41 745

244,06
275,14
223,23
237,95
269,27
240,48
253,38
238,11
217,40
271,96
258,53
262,83
246,28
264,18
244,92
193,36

5 125
962
1 116
1 070
942
1 082
1 013
952
978
1 360
10 990
5 390
4 066
4 493
2 206
1 740

193,36
193,36
167,65

773
967
1 341

167,65
216,39

1 341
2 597

216,39
216,39

217
2 380
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VІ.
1.
VІІ.
VІІІ.
1.
ІХ.
Х.
1.
2.
3.
4.
5.
ХІ.

“ЖИЛ.СТР/ВО, БКС и ООС”:
В това число:
Други дейности по ООС
“ИКОНОМИЧ.Д/СТИ И УСЛУГИ”
В това число:
“ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”:
В това число:
Общинска администрация
В т.ч. за държавни служители
ОБР.ДОМОВЕ И ЗАЛИ-РИТУАЛИ
НЕСП.СЪСТ.ПО ПМС№66/96 Г.
В това число:
Чистота
Охрана общинска собственост
Поддр.парна инсталация
Поддр.спортна база
Клуб на пенсионера
ПЕРС.ПО ПМС № 212/1993 Г.

287,26

287

287,26
293,87
293,87
371,68

287
1 176
1 176
17 097

371, 68
431,03
247,25
190,40

17 097
5 603
247
952

192,89
176,37
203,48
176,10
202,46
201,00

193
176
204
176
203
1 005

2. Определените по т.1 средни месечни брутни работни заплати на едно лице и
средствата за работна заплата на персонала в местните и държавни дейности,
финансирани чрез общинския бюджет, да се индексират през 2004 година, в
съответствие с последващите нормативни актове.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.11: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: опрощаване на такси за ползвани общински социални услуги към
Домашен социален патронаж на починали граждани – без наследници.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 64:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Опрощава таксата за ползвани общински услуги към ДСП на Иванка Иванова
Цекова – покойник – без наследници в размер на 20,63 лева за месец Февруари 2004г.;
2. Горната сума да бъде отписана от счетоводните книги, като вземане от
страна на общината.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.12: Актуални въпроси.
По т.12.1: Избор на представител за Общото събрание на акционерите на
МБАЛ”Христо Ботев” гр.Враца.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 65:
ОбС-Роман РЕШИ: избира за представител за Общото събрание на
акционерите на МБАЛ”Христо Ботев” гр.Враца на 01.06.2004г. Кметът на община
Роман -Пламен Младенов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.12.2: Декларация от ОбС-Мездра.
След разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 66:
ОбС-Роман РЕШИ: подкрепя Декларацията на ОбС-Мездра от 08.04.2004г.,
относно формирането на общинските бюджети.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл.
По т.12.3. Участие на община Роман в Сдружение “Хемус – Запад”.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 67:
ОбС-Роман РЕШИ: приема да участва в учредяването на Асоциация на
общините от Западна Стара планина “Хемус – Запад” и избира за представител
Кметът на община Роман - Пламен Младенов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.12.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно определяне размера на основен и допълнителен платен годишен отпуск и
утвърждаване на график за ползването му от кметове и кметски наместници.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 68:
На основание чл156а от Кодекса на труда, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Определя размер на основен платен годишен отпуск по чл.155, ал.2 от Кодекса
на труда на кметове на населени места, както следва:
- за трудов стаж до 10 години
– 20 работни дни;
- за трудов стаж от 10 до 20 години – 22 работни дни;
- за трудов стаж над 20 години
– 24 работни дни;
2. Определя размер на допълнителен платен годишен отпуск за работа при
ненормиран работен ден по чл.156, т.2 от Кодекса на труда на кмета на общината и
кметове на населени места, както следва:
- кмет на община
- 15 раб.дни;
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- кмет на кметство
- 10 раб.дни;
- кметски наместник
- 5 раб.дни;
3. Утвърждава график за ползване на платените годишни отпуски за минали и
за настоящата година от кметовете и км.наместници, както следва:
Име,презиме,
фамилия;
нас. място
Ивайло Петков
Георгиев
с.Кунино
Лиляна
Цв.
Въткова
с.Д.Бешовица
Вергиния Ив.
Иванова
с.Хубавене
Костадин
Генов
с.Струпец
Веселин П.
Вълков
с.Радовене
Николай П.
Цанов
с.Стояновци
Йордан Ст.
Йорданов
с.Курново
Иван Д.
Панов
с.Средни рът
Павлина Кр.
Павлова
с.Караш

Цветелина
Ив.Ботева
с.К. поле
Цветан В.
Йотов
с.С.бърдо

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;

Месец
V
от
25.05.5 дни
от
11.05.10дни
от
12.05.8 дни
от
25.05.5 дни

от
19.05.3 дни
от
10.05.5 дни;
от
25.05.5 дни

Месец
VІ

от
14.06.5 дни

от
07.06.3 дни
от
14.06.10 дни
от
07.06.5 дни;
от
21.06.5 дни

Месец
VІІ

Месец
VІІІ

Месец
ІХ

от
02.08.20дни
от
От
05.07.- 01.08.10дни 10дни
от
14.08.10 дни
от
23.08.34дни
от
02.08.5 дни
от
от
01.07.- 01.08.3 дни 10 дни
от
12.07.27дни
от
05.07.10дни
от
от
05.07.- 02.08.5 дни; 5 дни;
от
от
19.07.- 16.08.5 дни 5 дни;
от
30.08.5 дни
от
26.07.20дни

от
13.09.12дни

Месец
Х

Месец
ХІІ

Общо
дни

37
от
15.11.9дни

39

от
08.09.16 дни

39
39

от
13.09.20 дни
от
01.09.10 дни

от
20.12.14 дни
от
01.10.7дни

39
30
30

от
13.09.7 дни
от
13.09.5 дни;
от
27.09.5 дни;

30
от
11.10.5 дни

60
от
01.09.7 дни

от
01.12.
9 дни
От
11.10.34 дни

“ПРОТИВ” – няма;

Месец
ХІ

36
34

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.12.5: Писмо на Окръжен съд Враца за откриване на процедура за избор
на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Враца.
След направени предложения за членове на комисията по избор на кандидати за
съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Враца и след проведено гласуване ОбС-Роман
взе следното
РЕШЕНИЕ № 69:
На основание чл.4 от Наредба №27/13.12.1994г. и съгласно решение на Общото
събрание на съдиите на Апелативен съд гр.София, ОбС-Роман РЕШИ: определя
комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Враца в
състав:
1. Стефан Петков;
2. Николай Миковски;
3. Вълчо Маринов;
4. Берислава Христова;
5. Здравко Даков.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред председателят
заседанието в 11.50ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

закрива

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

СП/СИ

