ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№14
Днес 24.06.2008г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На
заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
От ОбА –Роман :Вълчо Маринов-Зам.Кмет на Община Роман,Севдалина
Джамбазка-Секретар на община Роман,Богдана Маринова-Счетоводител-икономист –
“ДрДО”,Ц.Йотов-кмет на с.С.бърдо,И.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цв.Ботева-кмет на
с.К.поле, П.Вутова-кмет на с.Радовене,В.Иванова-кмет на с.Хубавене,Л.Вутова-кмет на
с.Д.Бешовица, К.Генов-кмет на с.Струпец,Й.Стоев-кмет на с.Курново,Иван Дановкм.наместник в с.Ср.рът, Капка Йотова-км.наместник в с.Стояновци, Н.ИвановаДиректор на СОУ”Васил Левски”,В.Иванова –Директор на ОУ”П.Р.Славейков”.
Присъстваха граждани и медии.

В 1430ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет – Роман
в присъствието на 13 общински съветници.

Божидар Нинов –Председател на ОбС-Роман предложи на Общинските съветници в
дневния ред да бъде включена докладна записка от инж.К.Петков-Кмет на Община
Роман относно:Кандидатстване с инвестиционен проект за обект: “Реконструкция и
подмяна на водопровод по група улици в с.Курново, общ.Роман”.

След проведени дебати по дневния ред същият бе предложен от Председателя за
гласуване .
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.;

“ПРОТИВ” – 2 гл;

“ВЪЗД.СЕ” – 4гл.

от 13 присъстващи общински съветници беше приет следният:
ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка от ВрИД Кмет но Община Роман Вълчо Маринов-относно:
Промяна в общинската училищна мрежа.
2.Докладна записка от от инж.Красимир П.Петков Кмет на Община Романотносно:Кандидатстване с Инвестиционен проект за обект:”Реконструкция и подмяна
на водопровод по група улици в с.Курново ,общ.Роман”.

3.Актуални въпроси.

По т.1. Докладна записка от ВрИД Кмет но Община Роман Вълчо Маринов-относно: Промяна
в общинската училищна мрежа.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ №72

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка §77 от ПЗР на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2008г.,във връзка с чл.12,ал.2 ,ал.4 и ал.5 от ППЗНП и
решение №47 и №48 от Протокол №10 от 27.03.2008г. на ОбС-гр.Роман,приема програма за
оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009г. на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от от инж.Красимир П.Петков Кмет на Община Романотносно:Кандидатстване с Инвестиционен проект за обект:”Реконструкция и подмяна на
водопровод по група улици в с.Курново ,общ.Роман”.
След проведено гласуване със 6 гласа ЗА ,2 ПРОТИВ и 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ предложението за
решение не се приема.
3.Актуални въпроси
Тихомир Вълчев-Общински съветник направи устно запитване за непредоставена му
писмена информация от страна на ОбА – Роман.
Божидар Нинов-Председател на ОбС-Роман предложи на Общинските съветници да му
бъде одобрен 15/петнадесет/ дневен годишен отпуск считано то 01.07.2008г. до 21.07.2008г.
включително.
С 13 гласа ЗА предложението за отпуск беше одобрено.
В 1505 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри
поради изчерпване на дневния ред.

Докладчик:

/Ц.Кръстева/

заседанието на ОбС

Председател на ОбС-Роман:

/Божидар Нинов/

