ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН.ОБЛ.ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№26
Днес 30.04.2009г. 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 Джамбазка-Секретар на
община Роман,Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман; 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 сД.Бешовица;Вергиния Иванова-кмет на
сХубавене, 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: Юриста на Общински съвет –Роман Милена Вутова , Медии,
Директори на учебни и социални заведения от гр.Роман и граждани.

В 14 00 ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет - Роман в
присъствието на 13 общински съветници.

1.Направено бе предложение от Председателя на Комисията по
финанси,бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбСРоман Мариана Николова в дневният ред да влязат две Докладни Записки от
Кмета на Община Роман.
1.1 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
321”Основни услуги за населението и икономиката в селските общини”.

1.2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Отпускане на средства за зрелостниците о т Випуск 63-ти.
2.Направено бе предложение от Председателя на Комисията по
образование,култура,спорт,туризъм,работа с младежта ,здравеопазване и
социални дейности към ОбС-Роман Пламен Младенов-да отпадне точка три от
дневния ред Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка за периода 20092014г.
И да се включи в дневния ред 2.1.Докладна записка от Кмета на Община
Роман инж.Красимир П.Петков-относно: Предложение за допълване на списъка
на средищни училища в Община Роман.
3.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 ОбС-Роман
Тихомир Вълчев - да отпадне точка десет от дневния ред: Докладна записка от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков -относно: Прекратяване на
съсобственост между Община Роман и физическо лице.

4.Направено предложение от Председателя на ОбС-Роман Божидар Нинов да
отпадне точка петнадесет от дневния ред: Докладна записка от Председателя на
Общински съвет Роман Божидар Нинов-относно:Обсъждане на Правилника за работа
на Общински съвет Роман.

С13 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:Предоставяне на общинските мери и пасища в землищата на
гр.Роман, с.Камено поле, с.Кунино, с.Радовене и с.Струпец по предназначение
на земеделските стопани във връзка с усвояване на парични средства по Закона за
подпомагане на земеделските производители.
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за разпределение на допълнителни капиталови разходи по
обекти в Община Роман през 2009г.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Промяна в общинската училищна мрежа.
4. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за допълване на списъка на средищни училища в
Община Роман.
5.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услугите.
6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Изменение и допълнение на Наредба №5 за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Община Роман.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Актуализация на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на

Община Роман.
8.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълване програмата за продажба по реда на чл.35 от ЗОС приета с
Решение №166 от Протокол №23/27.03.2009г.
9.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение №166 прието с Протокол №23/27.02.2009г.
10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за първото
тримесечие на 2009година на Кмета на Община Роман и Председателя на
Общински съвет-Роман
11.3аповед №221 на Областен Управител Враца.
12. Годишен отчет на „Роман автотранспорт"ЕООД гр.Роман.за 2008г.
13.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Божидар Ниновотносно: Създаване на обществен съвет, за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.
14. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Отпускане на средства за зрелостниците от Випуск 63 -ти.
15. 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
321”Основни услуги за населението и икономиката в селс ките общини”.
16.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предоставяне на общинските мери и пасища в землищата на
гр.Роман, с.Камено поле, с.Кунино, с.Радовене и с.Струпец по
предназначение на земеделските стопани във връзка с усвояване на парични
средства по Закона за подпомагане на земеделските производители.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №183
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, и чл.37п, ал.1,2 и 3 от ЗСПЗЗ, ОбС
-Роман предоставя под наем пасищата и мерите от ОПФ в землищата на
гр.Роман и съставните села от Община Роман съгласно приложеното

Приложение 1, по тарифа утвърдена от ОбС - Роман на земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорът за отдаване
под наем на земеделска земя- мери и пасища от ОПФ в съответните землища да
се сключва от Кмета на Общината за срок от една година.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за разпределение на допълнителни капиталови разходи
по обекти в Община Роман през 2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №184

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Постановление №72/30.03.2009 год. на МС ОбС - Роман утвърждава
предложение за разпределение на допълнителни капиталови разходи в размер на 200 000
лв.по обекти в община Роман през 2009 год.
Приложение:
1. Проект - предложение за разпределението на допълнителните капиталовите
разходи по обекти в община Роман през 2009.
ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: -13гл.

1..Божидар Нинов
5. Пламен Младенов
6. Владимир Стоянов
7. Теменужка Кръстева
5. Илина Христова
6. Тихомир Вълчев

7. Валери Ангелов
8. Стоян Тодоров
9. Иван Димов
11. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12. Хрисимир Радовенски
13. Румен Цалов
ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Промяна в общинската училищна мрежа.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №185
На Основание чл.21 ,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС –Роман Запазва училищната мрежа в
община Роман за учебната 2009/2010 год. без промяна, а именно: СОУ „Васил
Левски" -гр.Роман, НУ „П.Р.Славейков" - гр.Роман, ОУ „Св.св.Кирил и Методий" с.Камено поле, ОУ „Васил Левски" – с.Кунино.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

4.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Предложение за допълване на списъка на средищни училища в
Община Роман.
След проведено гласуване,ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №186

На основание § 6в, ал.1 от ЗНП и в съответствие С разпоредбите на чл.26, ал.3,4 и 5 от ЗНП и
чл.7 от ПМС 84/ 06.04.2009г. ОбС-Роман възлага на Кмета на Община Роман да внесе мотивирано

предложение в Министерството на Образованието и Науката за допълване на списъка на средищни
училища в Община Роман за учебната 2009-2010г. със следните училища:
- Основно училище „В.Левски” – с.Кунино, общ.Роман
- Основно Училище „Св.Св.Кирил и Методий”-с.Камено поле,общ.Роман
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

5.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно: Изменение
и
допълнение на Наредба №9 за
определянето
и администрирането на местни такси и цени на услугите.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №187
На основание чл. 21, ал. 1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци
и такси „ Общински съвет - Роман приема следните изменения и допълнения в Наредба № 9 За
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ,„ а именно:
В чл.28, т.1 Издаване на скица се правят следните изменения и допълнения: т.1.3 се
изменя: „ За линейни обекти /формат А-4/- обикновена услуга- срок на изпълнение 7 дни от
постъпване на искането - 15лв./бр., но не по-вече от 70 лв.."
Създава се т.1.4 „За линейни обекти /формат А-4/-експресна услуга - срок на изпълнение-1
работен ден -30.00 лв/бр.,но не по-вече от 100.00 лв."
Създава се т.1.5 „За недвижим имот с информация за идентичност по отменени регулационни и
кадастрални планове - обикновена услуга-срок за изпълнение 7 дни от постъпване на искането 20.00лв./бр."
Създава се т.1.6 „ За недвижим имот с информация за идентичност по отменени регулационни и
кадастрални планове - експресна услуга-срок за изпълнение 1 работен ден -40.00 лв."
Създава се т.1.7 „Такса скица за повече от 1 бр.УПИ /формат А-4/- обикновена услуга-срок на
изпълнение 7 дни от датата на постъпване на искането:
т. 1.7.1 от 1 до 3 бр.УПИ - 30.00 лв./бр.
т. 1.7.2. за всеки следващ УПИ по 7 лв./бр.
т.1.7.3. За експресна услуга в рамките на 1 работен ден:
т.1.7.4. от 1 до 3 бр.УПИ - 50.00 лв./бр.
т. 1.7.5. за всеки следващ УПИ по 10.00 лв./бр.
В чл.28, т.2 се създава изречение второ :"Допустими са най-много две заверки, за срок наймного 3 години назад от датата на издаване на скицата".
В раздел VI „Такси за административни услуги се създава нов чл.ЗОа със следното
съдържание:
Чл.ЗОа, т.1 За издаване на удостоверение за данъчна оценка -обикновена услуга-срок за
изпълнение 14 дни - 2.00 лв.;бърза услуга - срок за изпълнение 7 дни - 4.00 лв. и експресна
услуга - срок за изпълнение - 2 часа -10.00 лв.

т.2 За издаване на удостоверение за декларирани данни - 2.00 лв
т.З За издаване на удостоверение за платен данък върху наследство - 2.00 лв.
т.4 За издаване на копие от данъчна декларация по чл.14, чл.17 и чл.54 от ЗМДТ -3.00 лв.
т.5 за издаване на дубликат по квитанция за платени местни данъци и такси -2.00 лв.
т.6 Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка – 2.00лв.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

6.Докладна записка от Кмета но
Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Изменение и допълнение на Наредба №5 за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията
на Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №188
„На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, ал.2 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 166 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл.72 и
чл.80 от Закона за местните данъци и такси. Общински съвет - Роман приема следните изменения и
допълнения в Наредба №5 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на
Община Роман ,а именно":
Навсякъде в Наредбата думите старши инспектор „ТТМД и Т" се заменят с главен
специалист „КПТТ".
Навсякъде в Наредбата думите отдел „ОСИРМДТ" се заменят с отдел „МДТ и КРП".
Създава се нов чл.За със следното съдържание: при извършване на стопанска и търговска
дейност, по смисъла на Закона за занаятите се изисква представяне на удостоверение за
регистрация по смисъла на Закона за занаятите и майсторско свидетелство.
В чл.14, т.З се отменя.
В чл.17 т.4 се изменя така:
/а/ лица до 14 години без придружител след 20.00 часа.
/б/ лица от 14 до 18 години без придружите след 22.00 часа.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

7.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Актуализация на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на
Община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, във връзка с чл.6а, т.8 от Закона за закрила на
детето ОбС – Роман прави следните промени в Наредба 1 за поддържане и опазване на
обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на Община Роман.
Чл.31 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското
имущество на територията на Община Роман се изменя така:
Чл.31,ал.1 „Съгласно, чл.5б, ал.З от Закона за закрила на детето се забранява предлагането и
продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца.
Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или
имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по
специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се
предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не подълъг от една година."
Ал.2,т.1„Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за
дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18годишна възраст."
т.2 „Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат
да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на
обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна
възраст."
т.З „Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл.
8, ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури
придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при
повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв."
ал.З „Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в
нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето, се наказва с глоба или имуществена
санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000
до 8000 лв".
ал.4 „Забранява се създаването на игрални зали , игрални казина и клубове за забавни
електронни игри в учебно заведение, болница или църква."
При нарушение се налага глоба на виновните лица от 50.00 до 300.00 лв.
ал.5 „Забранява се достъпът на въоръжени лица и лица грубо или системно нарушаващи
общественият ред до учебни и детски заведения, питейни и увеселителни заведения, дискотеки,
клубове и зали за компютърни игри на територията на общината."

При нарушение се налага глоба на виновните лица от 100,00 до 300,00 лева, ако не съставлява
престъпление.
Създава се нов чл.31а „Нарушенията по чл. 45, ал. 1 - 4 от Закона за закрила на детето
възприети в чл.31 от настоящата Наредба
се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от
директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от
него длъжностно лице.
Чл.32 и чл.ЗЗ се отменят.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

8.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Допълване програмата за продажба по реда на чл.35 от ЗОС приета с
Решение №166 от Протокол №23/27.03.2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №190
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС ОбС-Роман, допълва
Програма за продажби на имоти-ЧОС приета с Решение № 166 от Протокол № 23/27.02.2009 г. като
включва следните имоти:

№по №
ред на

Описание на имота

Местонахождение на
имота

АОС

1
2
3
4
5

1027 Имот № 029001, НТП - нива, категория на земята
при не поливни условия - четвърта
1128 Имот № 000189 с едноетажна масивна
жилищна сграда със ЗП от 320 кв.м
661 Урегулиран
поземлен
имот
за
жилищно
строителство
1380 Урегулиран жилищен имот с двуетажна ЖС,
I ет. със ЗП 56 кв.м и II ет. със ЗП 63 кв.м
1374 Урегулиран
поземлен
имот
с
жилищно
предназначение

площ на
имота
кв.м./дка

с.Синьо бърдо
местност
„Лочачките"
с.Средни
рът

26.364 дка

с.Караш кв.43 УПИ
III пл.№ 223
с.Караш кв.21
УПИ V пл.№ 68
с.Караш кв.20,
УПИ IV пл.№ 83

2180 кв.м

1.770 дка

320 кв.м
730 кв.м

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител
за изготвяне на справедлива пазарни оценки на горе цитираните и подробно
описани имоти.
Приложения:
1.АОС № 1128/17.03.2005 г.и скица на имота.
2.АОС № 1027/22.12.2003 г. и скица на имота.

З.АОС № 661/15.08.2000 г. и скица на имота.
4.АОС № 1380/10.04.2009 г. и скица на имота.
5.АОС № 1374/12.03.2009 г, и скица на имота.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -11гл. 1..Божидар Нинов
2.Владимир Стоянов
3.Теменужка Кръстева
4. Тихомир Вълчев
5.Валери Ангелов
6.Стоян Тодоров
7. Иван Димов
8.Маргарита Трифонова
9.. Мариана Николова
10. Хрисимир Радовенски
11. Румен Цалов
ПРОТИВ: - 0 гл.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2гл. 1..Пламен Младенов
2. Илина Христова

9.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петков относно:Решение №166 прието с Протокол №23/27.02.2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №191

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС ОбСРоман и Решение № 166 прието с протокол № 23/27.02.2009 г. утвърждава
изготвените оценки от лицензиран оценител на имоти - ЧОС както следва:

№по № на
ред АОС

1
2
3
4
5
6
7
8

Населено
място

Местонахождение на имота
Квартал, парцел , пл. №

Площ на
имота кв.м.

Начална
Тръжна
Цена
/безДДС/

652
Караш
Кв.41 УПИ II пл.№ 219
1260
4100.00
1328
Караш
Кв.38 УПИУ пл.№111
2130
6500.00
607
Караш
Кв.14 УПИ I пл.№182
1757
5350.00
611
Караш
КВ.14УПИИ пл.№185
1849
5650.00
558
Караш
Кв.49 УПИ XV пл.№ 136
1220
3750.00
545
Караш
Кв.51 УПИ1У пл.№ 127
800
2660.00
642
Караш
Кв.39 УПИ III пл.№ 214
720
2470.00
1370
Караш
Кв.9 УПИ VIII пл.№26
928
3000.00
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС възлага на
Кмета на Община Роман да проведе процедури по провеждане на търгове с явно
наддаване за продажба на горецитираните имоти.

Приложение:
1. Копие от оценки на имотите
2. Копие от АОС на имотите
3. Копие от скици на имотите

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

10.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петков относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за първото
тримесечие на 2009година на Кмета на Община Роман и Председателя на
Общински съвет-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №192
Приема отчета за получените суми от командировки за първото тримесечие
на 2009година на Кмета на Община Роман и Председателя на Общински съветРоман.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

11. 3аповед №221 на Областен Управител Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №193

На основание чл.21,ал.1,т.5 във връзка със Заповед №221/02.04.2009г. на
Областният Управител на Област Враца, ОбС-Роман коригира решение №172 от
20.03.2009г. в частта заплати на Кметските наместници в с.Средни рът и с.Караш Приложение №7а, като определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на
същите към 01.01.2009г.на 241,00лв.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

12.Годишен отчет на „Роман автотранспорт"ЕООД гр.Роман.за 2008г.
Общинският съветник Мариана Николова си направи отвод от гласуването поради
конфликт на интереси.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

Приема

РЕШЕНИЕ №194

Годишен отчет
гр.Роман.за 2008г.

на

„Роман

автотранспорт"ЕООД

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -12гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

13. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Божидар Ниновотносно: Създаване на обществен съвет, за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №195
На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане във връзка с чл.52 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Роман, създава обществен съвет,
които да оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и
упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване в следният състав:
1 .Илина Христова - общински съветник в ОбС гр.Роман;
2.Иван Димов
- общински съветник в ОбС гр.Роман;
3.Маргарита Станева - Директор на Дирекция „ОЗК,СП,ОП и ОС" при ОбА гр.Роман;
4.Емилия Лазарова - социален работник към ДСП гр.Мездра, отдел социална закрила
гр.Роман;
5.Георги Цветанов- председател на Клуба на пенсионера гр.Роман;
б.Капка Петрова Тинчева - гражданин;
7.Даниела Георгиева Виларова - гражданин;

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -11гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2гл.

14.Докладна записка от - Кмета на Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно: Отпускане на средства за зрелостниците от
Випуск 63-ти.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №196
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.1,т.3 от ЗОБ,
Общински съвет Роман:
Прехвърля бюджетни кредити от фонд „Резервен” на общинският бюджет за 2009г.
в частта на държавните дейности в размер на 500,00лв по собственият бюджет за
2009г. във функция „Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища” –
по съответните разходни параграфи.
Средствата са с целево предназначение-за осигуряване финансирането по
провеждането на абитуриентски празник на учениците от випуск 63 на СОУ”Васил
Левски”-гр.Роман.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

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

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

15. 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 321”Основни услуги за населението и
икономиката в селските общини

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №197
На основание чл.21, ал.1,т.12и ал.2 от ЗМСМА.Общинският съвет на Община
Роман
1. Дава своето съгласие Община Роман да кандидатства пред Министерство на
земеделието и храните и Разплащателна агенция за подпомагане по „Оперативна
програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските общини" с проект:
Реконструкция на улична водопроводна Мрежа с. Кунино,община Роман,
област Враца
Същите са включени като приоритетни в Общинския план за развитие на Община
Роман 2007-2013 г.
2. Упълномощава Кмета на община Роман да представлява общината където е
необходимо в процеса на разработване и реализиране на проекта.

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА: -13гл.

ПРОТИВ: - 0 гл.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0гл.

16.Актуални въпроси.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Цонка Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Божидар Нинов/

