ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№27
Днес 29.05.2009г. 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-Кмет на Община Роман;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 Йотовкмет на с.Синьо бърдо, Костадин Генов-кмет на с.Струпец, 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 ОбС-Роман Милена Вутова, Медии и граждани.
В 1005ч. 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 ОбС-Роман да
отпадне от дневния ред точка.3.Докладна записка от Кмета но Община Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Решение №169 прието с Протокол
№23/27.02.2009г. и точка 4.Докладна записка от Кмета на Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Решение №152, т.2 прието с Протокол
№21/29.01.2009г. на ОбС-Роман.
2.Направено бе предложение от Председателя на Комисията по образование,
култура,спорт,туризъм, работа с младежта,здравеопазване и социални дейности
към ОбС-Роман да отпадне от дневния ред точка 1.Докладна записка от Кмета
на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Приемане на Общинска
стратегия за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка за периода 2009-2014г.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложенията бяха приети.
1.Направено бе предложение от Председателя на Комисията по финанси,
бюджет,общинска собственост и европейска интеграция към ОбС-Роман да се
включат в дневния ред четири точки, от които, три Докладни записки от Кмета
но Община Роман инж.Красимир П.Петков и една Докладна записка от
Председателите на Читалищата в гр.Роман,с.Синьо бърдо и с.Хубавене.
1.1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Роман за
2009г.
1.2. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълване на Общинският план за развитие 2007-2013г., приет с Решение
№257 прието с Протокол №21 от 08.12.2005г.на ОбС-Роман.
1.3. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Преразпределение на част от сумата на стойност 60 000 лева
отпусната с ПМС №72/30.03.2009г..
1.4. Докладни записки от Председателите на Читалища в гр.Роман,с.Синьо
бърдо и с.Хубавене-относно:Отпускане на допълнителни финансови средства.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.

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 : Сключване на договор за сътрудничество и побратимяване с Община
Требеш,Република Албания.
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Решение №166 прието с Протокол №23/27.02.2009г.
3.Обсъждане на Правилника за работа на ОбС-Роман.
4. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Роман за
2009г.
5. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълване на Общинският план за развитие 2007-2013г., приет с Решение
№257 прието с Протокол №21 от 08.12.2005г.на ОбС-Роман.
6. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Преразпределение на част от сумата на стойност 60 000 лева
отпусната с ПМС №72/30.03.2009г.
7. Докладни записки от Председателите на Читалища в гр.Роман,с.Синьо
бърдо и с.Хубавене-относно:Отпускане на допълнителни финансови средства.
8.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно : Сключване на договор за сътрудничество и побратимяване с Община
Требеш,Република Албания.

РЕШЕНИЕ №198

На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Обс-Роман, дава своето съгласие
Кмета на Община Роман да сключи договор за сътрудничество и
побратимяване с Община Требиш, Република Албания.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Решение №166 прието с Протокол №23/27.02.2009г.
РЕШЕНИЕ 199
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
ред

№ на
АОС

1
2

788
789
1151
1172
1178

3
4
5

Населено място

Роман
Роман
Роман
Роман
Роман

Местонахождение на
имота Квартал, парцел,
пл. №
Бл.5, вх.Б, ап.14
Бл.5, вх.Б, ап.21
Бл.4, вх.А, ап.16
Бл.З, вх.А, ап.25
Бл.З, вх.Б, ап.25

Площ на
имота кв.м.
41.27
39.44
58.35
58.35
39.33

Начална
Тръжна
Цена /без
ДДС/
1860.00
1770.00
2600.00
2600.00
1770.00

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 горе цитираните имоти,като приетите оценки да се считат за
начална тръжна цена.
Приложение:
1. Копие от АОС на имотите
2. Копие от скици на имоти

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Обсъждане на Правилника за работа на ОбС-Роман.

РЕШЕНИЕ №200
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, във връзка с промени на Правилника за
работа на Общински съвет Роман, ОбС-Роман приема промените в Правилника
както следва:
Глава трета, Чл.13 (1) Общинският съвет определя размера на
възнаграждението на Председателя на съвета в зависимост от определената
продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при
намалено работно време се определя пропорционално на неговата
продължителност, определена от Общинския съвет.

Размерът на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет е в
размер на 90% от възнаграждението на Кмета на Общината.
(2) Председателя на ОбС има право на:
1.Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при
условията и по реда на КСО и на здравно осигуряване при условията и реда на ЗЗО.
2. Отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск , на
допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда
на КТ.
Глава четвърта, Чл. 18.
(2) Общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 55
на сто от средната брутна работна заплата в ОбА-Роман за последния месец от
предходното тримесечие.
(3) За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон,
общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за
трудов стаж . Времето, през което Общински съветник е заемал длъжността
Председател на Общински съвет, се признава за трудов стаж.
Глава пета,Чл. 41. Общинският съвет заседава последния петък от
месеца. Общинският съвет може да установи и друг ред на заседанията.
Глава шеста, Чл. 65. (1) Постоянните комисии, общинските съветници,
кметът, заместник-кметовете, Секретаря на Общината, Кметовете на населени
места, Кметските наместници, Директорите на Учебни заведения и
Председателите на Читалища могат да внасят проекти за решения, наредби,
правилници, инструкции, докладни и други актове на Общинския съвет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- 3 ГЛ.

4. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Роман за
2009г.

РЕШЕНИЕ №201
На основание чл.21,л.1,т.19 от ЗМСМА, Общински съвет Роман приема
Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Роман през 2009г. с
цел поемане на задължение от органите на местното самоуправление за
осигуряване финансовата стабилност на общината и за предоставяне на публични
услуги на местната общност.

Приложение:
1. План за изпълнете на програмата за ограничаване на структурния дефицит
на Община Роман за 2009г.
2. Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА;

Общинският съветник Хрисимир Радовенски – напусна залата.
5. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълване на Общинският план за развитие 2007-2013г., приет с Решение
№257 прието с Протокол №21 от 08.12.2005г.на ОбС-Роман.

РЕШЕНИЕ №202
1.На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет –Роман приема
следните допълнения в Общинският пран за развитие 2007-2013г., приет с решение
№257 прието с Протокол №31 от 08.12.2005г. на ОбС-Роман, а именно:
В приоритет 3, мярка XII,
Създава се буква д/”Изграждане на ветроенергийни паркове на територията на
Община Роман,2009-2013г.”
Създава се буква е/”Изграждане на фотоволтаични системи на територията на
Община Роман, 2009-2013г.”
2.допълва се индикативната финансова таблица, съгласно
приложено
приложение.
Приложение:допълнение към индикативна финансова таблица.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА;

6. Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Преразпределение на част от сумата на стойност 60 000 лева отпусната с
ПМС №72/30.03.2009г.

РЕШЕНИЕ №203
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и ПМС №72/30.03.2009г. ОбС-Роман
приема преразпределение на част от сумата на стойност 60 000лева отпусната
със същото, както следва:

1. Гласуваните с Решение №184прието с Протокол №26 от 30.04.2009г. на ОбС
Роман суми и обекти за ремонти :
1. ОР на Автогара в гр. Роман

-23 000лв.

2. Довършване на ОР на сградата на СОУ

-19 000лв.

3. Довършване на хидроизолацията на сградата на ОДЗ
-18 000лв.
да отпаднат.
2. ОбС-Роман разпределя сумата от 60 000 лева, които са част от средствата
отпуснати с ПМС №72 от 30.03.2009 г. както следва:
1. Изграждане на детска площадка в парк за отдих с. Кунино
2. Ограда на гробищен парк с. Караш

-7 200лв
-7 500лв.

3. ОР ул."Главна" –пътя за училището в гр. Роман

-39 000лв

4. Изграждане детска площадка в жилищен комплекс гр. Роман

-6 300лв

ГРАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 ГЛ.;
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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА;

7. Докладни записки от Председателите на Читалища в гр.Роман,с.Синьо бърдо
и с.Хубавене-относно:Отпускане на допълнителни финансови средства.

РЕШЕНИЕ №204
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.1,т.3 от ЗОБ –
Общински съвет Роман прехвърля бюджетни кредити от фанд „Резервен”държавни дейности на Общински бйджет за 2009г. в размер на 5 000 /пет
хиляди/ лева по собствения бюджет и бюджета на кметство с.Синьо бърдо за
2009г. в дейност 738 „Читалище” – държавна дейност за разходи за
организиране на творчески изяви на самодейните колективи, както следва:
1. Читалище „Христо Ботев-1907г.” Роман – 2500/Две хиляди и петстотин/лева
за международна изява на фолклорния танцов състав.
2. Читалище „Искра-1921г.” с.Синьо бърдо – 1500/хиляда и петстотин”лева за
изява на фолклорния събор – „Рожен 2009г.”
3. Читалище „Светлина” – с.Хубавене – 1000/Хиляда/ лева за изява на фестивала
„Еврофолк” – Слънчев бряг.

ГРАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 ГЛ.;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.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА;

7.Актуални въпроси.
В 1110 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Ц.Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

