ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№25
Днес 20.03.2009г. 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.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

От ОбА –Роман: инж.Красимир Петков;Севдалина ДжамбазкаСекретар на община Роман,Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман;Хр.Томов-Директор
на
Дирекция”АПИТО
и
ФСД”;Д.ГеоргиевНач.отдел”МДТ и КРП”;Х.Маркосян-Гл.специалист”УТАБ и КС”; Цв.Ботева-кмет
на с.К.поле, И.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цветан Йотов-кмет на с.Синьо
бърдо, Костадин Генов-кмет на с.Струпец,Лиляна Въткова-Кмет на
с.Д.Бешовица;Вергиния Иванова-кмет на с.Хубавене, Петя Вутова-кмет на
с.Радовене,Васил Петков – кмет на с.Курново, Радка Герганова –км.наместник
на с.Караш , Капка Йотова-км.наместник в с.Стояновци, Иван Данов –
км.наместник на с.С.рът.
Присъстваха , Медии, Директори на учебни и социални заведения от
гр.Роман и Община Роман и граждани.

В 1435ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

1.Направено бе предложение от Председателя Комисия по устройство на
територията на общината, благоустрояване и комунални дейности,
опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбСРоман Тихомир Вълчев – да бъдат включени в дневния ред 1.Докладна записка
от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Възможността за кандидатстване на Община роман по „Оперативна
програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности”. 2.Докладна записка от Кмета
на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Извършване на детайлно
енергийно обследване на сградата на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” и на
уличното осветление в с.Камено поле.
2.Направено бе предложение от Председателя на Общински съвет Роман
Божидар Нинов
за включване н дневния ред на Докладна записка от
Председателите на Комисии към Общински съвет –Роман за определяне
възнагражденията на Общинските съветници.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложенията бяха приети.

С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД;
1. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане бюджета на Община Роман за 2009г.и Предложение за
преразпределение на копиталовите разходи за 2009г.на Община Роман
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение №60/08.04.2008г. на Комисията за защита от дискриминация.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Разпределението и финансирането на средствата за физкултура и спорт по
бюджета на Общината за 2009г.
4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предоставяне на средства, придобити от отдаване под наем на земеделска
земя.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Докладна записка вх№1000-10/03.02.2009г. от Кмета на кметство с.Струпец
за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в кв.17 със ЗП
от 98 кв.м. по плана на с.Струпец.
6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на отчета за работата на Комисията за Закрила на детето през
2008г. за Община Роман.
7..Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Възможността за кандидатстване на Община роман по „Оперативна програма за
развитие на селските райони 2007-2013г.”мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”.
8 .Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Извършване на детайлно енергийно обследване на сградата на ОУ
„Св.св.Кирил и Методий” и на уличното осветление в с.Камено поле.
9.Докладна записка от Председателите на комисии към ОбС-Роман-относно:
Определяне възнагражденията на Общинските съветници.
10.Актуални въпроси.

1. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане бюджета на Община Роман за 2009г.и Предложение за
преразпределение на копиталовите разходи за 2009г.на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за
общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2009 г. и Наредба №10 за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет
Роман :
1. Приема бюджета на Община Роман за 2009 г. по пълна бюджетна
класификация по приходите и разходите, както следва:
1.1. По приходите в размер на 6 272 216 лв., съгласно Приложение № 1;
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на: 3 411
026 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейностти в размер
на 3 193 132 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности в размер на 17 000 лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2008 година в размер на 200 894 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 861 190 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 126 900 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 576 295 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 447 300 лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване – 42600 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи по чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за
2009 г. в размер на: 1 447 000 лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –
162 200 лв.
1.1.2.5.2. Реконструкция и подмяна на водопроводи по група улици в село
Курново – 1 153 000 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2008 година в размер на 221 095 лв.
1.2. По разходите в размер на 6 272 216 лв., разпределени по функции и
дейности съгласно Приложения №2 и 3;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 411 026 лв.;
1.2.1.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 10 000
лв.
1.2.1.2. Резерв по чл.17 ал.2 от ЗДБРБ за 2009 г. 319 314 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 772 399 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 10 000
лв.
1.2.1.2. Резерв по чл.17 ал.2 от ЗДБРБ за 2009 г. 195 390 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 88
791 лв.
1.3 Приема обобщения размер на приходите и разходите на
извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2009 г., съгласно
Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2009 г. – 2125 лв.
1.3.2. По прихода – 5 лв.
1.3.3. По разхода – 0 лв.
1.3.4 Салдо към 31.12.2009 г. – 2130 лв.
2. Приема разпределение на преходния остатък от 2008 г. по бюджета на
общината, съгласно Приложение № 5;
3. Приема разпределение на средствата от целевата субсидия за
капиталови разходи по обекти за 2009 г. и обектите с които се формира
резервът в размер на 10% по реда на чл.17 ал.2 от ЗДБРБ за 2009 г., съгласно
Приложение № 6;
4. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система
на делегирани бюджети и местните дейности, съгласно Приложение № 7 и

Размера на индивидуалните основни месечни заплати
кметските наместници съгласно Приложение № 7А;

на

кметовете и

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на
транспортни разходи, съгласно Приложения № 8 и 9;
5.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 70%,
въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети
и абонаментни карти/ - на персонала от ОбА – гр.Роман, имащи право на
такива разходи,съгласно Приложение №8;
5.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер до 85%,
въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети
и абонаментни карти/ - на пътуващи учители, финансирани от общинския
бюджет за 2009 год., имащи право на такива разходи,съгласно Приложение
№9,
6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет за 2009г. по пълна бюджетна класификация, по
тримесечия.
7. Приема следните лимити за разходи:
1. СБКО- до 3% върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета – 8000 лв.
3.За подпомагане разходите за погребения в размер на лицата, които
са:самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане срещу представени документи за доказване на събитието в
размер до една МРЗ.
8. За държавна дейност “Общинска администрация”, приема по-висока
численост на персонала над утвърдената с 5.50 щатни бройки. Средствата за
работна заплата и осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране
от собствени приходи.
9.Приема разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2009
г. – за всички дейности, групи и функции – държавни и местни дейности по
бюджета на общината за 2009г.
10. Възлага на Кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните
правила по Системите за финансово управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя;
10.4. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.

11. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от
приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от
Общински съвет бюджет.
12. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2009 г.,
както следва: заплати и други възнаграждения и плащания на персонала,
осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, храна,
постелен инвентар и облекло, отопление, осветление, вода, горива, телефони,
пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за квалификация и
преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения, текущ
ремонт, субсидии за не финансови предприятия и организации с нестопанска
цел, капиталови разходи, както и издръжката на социалните, здравните и
образователните заведения, финансирани чрез общинския бюджет.
13. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните
правомощия на кмета на общината:
13.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата
за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от
държавата дейности;
13.2. 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;

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Направено бе предложение от Общинският съветник Владимир Стоянов
т.13.3 След 30.06.2009 по реда на §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. да

прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната
делегирана дейност и т.13.4. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит
по т.1.2.1.1 и т.1.2.2.1. да отпаднат.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №173
Не се приема да се предоставят правомощия на Кмета на Община Роман по
т.13.3 . След 30.06.2009 по реда на §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. да
прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната
делегирана дейност.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Хрисимир Радовенски
9.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – 3гл.; 1.Стоян Тодоров
2. Маргарита Трифонова
3. Мариана Николова

“ВЪЗД.СЕ” –1 гл. 1..Иван Димов

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №174

Не се приема да се предоставят правомощия на Кмета на Община Роман по
т.13.4. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.1.1 и
т.1.2.2.1..

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 11гл.;

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.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 2гл.

1.Стоян Тодоров
2.Иван Димов

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение №60/08.04.2008г. на Комисията за защита от дискриминация.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №175
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Решение № 60/08.04.2008 г. на
Комисията за защита от дискриминация, Общински съвет – Роман.
Одобрява целеви финансови средства по бюджета на община Роман за 2009г.
- за осъществяване на мероприятия по премахване на архитектурните бариери и
изграждане на достъпна архитектурна и жизнена среда за лицата с
увреждания на територията на общината в размер на 5 000 лева;

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Разпределението и финансирането на средствата за физкултура и спорт по
бюджета на Общината за 2009г.
Общинския съветник Тихомир Вълчев си направи отвод от гласуването
тъй като е Председател на Управителният съвет на ФК”Искър 1923”гр.Роман.
Общинския съветник Стоян Тодоров си направи отвод от гласуването
тъй като е член на Управителният съвет на ФК”Искър 1923”- гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №176
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Роман.
Одобрява целеви финансови средства по бюджета на община Роман за
2009г. - за осъществяване на спортни мероприятия на територията на
общината в размер на 45 000 лева.
Същите се разпределят, както следва:
1. За спортен футболен клуб
30 000 лева;
Финансирането да се осъществява чрез предоставяне на субсидии към
футболния клуб;
2. За спортни мероприятия, свързани с тенис на маса – 10 000 лева;
Финансирането да се извършва чрез предоставяне на служебни аванси на
съответните длъжностни лица, ангажирани с мероприятието, а отчитането
да се извършва срещу предоставянето на разходооправдателни документи в
счетоводството на общинска администрация – Роман;
3. За спортни мероприятия, свързани с лека атлетика – 5 000 лева;
Финансирането да се извършва чрез предоставяне на служебни аванси на
съответните длъжностни лица, ангажирани с мероприятието, а отчитането
да се извършва срещу предоставянето на разходооправдателни документи в
счетоводството на общинска администрация – Роман;

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 11гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова

6.Валери Ангелов
7.Иван Димов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Хрисимир Радовенски
11.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предоставяне на средства, придобити от отдаване под наем на земеделска
земя.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №177
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.8 , ал.5 от ЗОС ,във връзка с чл.4, ал.5 от
Наредба № 6 на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман възлага на кмета на общината ,
след постъпване на сумите, съгласно договор за наем от 05.01.2009г. да закупи
моторен трион за нуждите на кметство с.Кунино за сумата в размер на 498,00лв./с
включено ДДС/ която сума е 33% от общата сума в размер на 1510,13лв.придобита от
отдаване под ноем на земеделска земя в местността „Речене” в землището на
с.Кунино.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров

9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Докладна записка вх№1000-10/03.02.2009г. от Кмета на кметство с.Струпец
за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в кв.17 със ЗП
от 98 кв.м. по плана на с.Струпец.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №178
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.2 обявявам имот
ЧОС „автоспирка”, находяща се в кв.17, УПИ V със ЗП от 89 кв.м по КРП на с.Струпец
актуван с АОС № 797/21.06.2001 г. за публична общинска собственост придобил
предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС
2.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, във връзка с &3
от ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет гр.Роман дава съгласие да
бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Народно читалище ”Васил Левски” с.Струпец, върху недвижим имот – представляващ „автоспирка” състояща се от
открит навес, автоспирка, билетно гише и сервизно помещение на I етаж със ЗП от 89
кв.м, и помещение на приземния етаж със застроена площ 89 кв.м., намираща се в
кв.17, УПИ V по плана на с.Струпец, актуван с АОС № 797/21.06.2001 г.
3.Упълномощава Кмета на Община Роман да извърши всички последващи
от горното решение действия.
Приложение:1.Копие от АОС № 797/21.06.2001 г.
2. Копие от скица на имота № 39/06.02.2009 г.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на отчета за работата на Комисията за Закрила на детето през
2008г. за Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №179

Приема отчета за работата на Комисията за закрила на детето през
2008г. за Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7..Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Възможността за кандидатстване на Община роман по „Оперативна програма за
развитие на селските райони 2007-2013г.”мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №180
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Роман
1.Дава своето съгласие Община Роман да кандидатства пред
Министерство на земеделието и горите и Разплащателна агенция за
подпомагане по „Оперативна програма за развитие на селските райони 20072013г.”мярка 313”Насърчаване на туристическите дейности”, с проект:
Почистване, възстановяване и маркиране с информационни насочващи
табелки , знаци и бои на туристически еко-пътеки , изграждане на места
за краткотраен отдих, възстановяване на чешми ,поставяне на пейки и
кошчета за отпадъци на територията на с.Кунино, община Роман.
Същият е включен като приоритетен в Общинския план за развитие на
Община Роман 2007-2013г.
Упълномощава Кмета на Община Роман да представлява Общината където
е необходимо в процеса на разработване и реализиране на проекта.

2.Дава своето съгласие Община Роман да кандидатства пред Предприятие
за управление на дейностите за опазване на околната среда с проект:
Почистване, възстановяване и маркиране с информационни насочващи
табелки , знаци и бои на туристически еко-пътеки , изграждане на места
за краткотраен отдих, възстановяване на чешми ,поставяне на пейки и
кошчета за отпадъци на територията на с.Кунино, община Роман.
Същият е включен като приоритетен в Общинския план за развитие на
Община Роман 2007-2013г.
Упълномощава Кмета на Община Роман да представлява Общината където
е необходимо в процеса на разработване и реализиране на проекта.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

8 .Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Извършване на детайлно енергийно обследване на сградата на ОУ
„Св.св.Кирил и Методий” и на уличното осветление в с.Камено поле.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №181

На основание чл.19 и чл.36 от Закова за енергийната ефективност ОбС-Роман дава
своето съгласие да бъде извършено детайлно енергийно обследване на сградата на ОУ
„Св.св.Кирил и Методий” и на уличното осветление в с.Камено поле.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

9.Докладна записка от Председателите на комисии към ОбС-Роман-относно:
Определяне възнагражденията на Общинските съветници.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №182
На основание с чл.26, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с Чл.34, ал.1 и чл.36, ал.1 от
ЗМСМА
1. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно
възнаграждение в размер на 55% от средната брутна работна заплата в
Общинска администрация - Роман за последния месец от предходното
тримесечие, считано от 01.04.2009г.

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 13гл.;

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христов
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Хрисимир Радовенски
12.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Тихомир Вълчев

10.Актуални въпроси.

В 1715 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:

/Ц.Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:

/Божидар Нинов/

