ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№30
Днес 27.08.2009г. 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;Хр.Томов-Директор на дирекция „АПИТО и
ФСД” към ОбА-Роман;Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо; Петя Вутова-кмет на
с.Радовене,К.Генов-кмет на с.Струпец, В.Иванова-кмет на с.Хубавене,Л.Вътнова –
кмет на с.Д.Бешовица;К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци;Радка Герганова –
км.наместник на с.Караш; И.Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище.

Присъстваха: Медии и граждани.

В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет –
Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Направено бе предложение от Председателя на Комисия по устройство на
територията на общината, благоустрояване и комунални дейности, опазване на
околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман да влезе в
дневния ред - Докладна записка от Тихомир Вълчев-Общински съветник в ОбСРоман-относно:Докладна записка с вх.№212/3107.2009г. от Цветелина БотеваКмет на с.Камено поле за възможността на община Роман да кандидатства
по „Оперативна програма за развитието на селските райони 2007-2013г.”
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските общини”.

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: Информация по отчета по бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2009 година.
2.Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт”
ЕООД през първото шестмесечие на 2009 година.
3.Докладна записка от Тихомир Вълчев-Общински съветник в ОбС-Романотносно:Докладна записка с вх.№212/3107.2009г. от Цветелина Ботева-Кмет
на с.Камено поле за възможността на община Роман да кандидатства по
„Оперативна програма за развитието на селските райони 2007-2013г.” мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските общини”.

4.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Информация по отчета по бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2009 година.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №216

Приема информацията за отчет.

по бюджета на общината за
първото шестмесечие на 2009 година за сведение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 ГЛ.;

1. Теменужка Кръстева
2. Илина Христова
3.Валери Ангелов
4.Стоян Тодоров
5.Иван Димов
6. Маргарита Трифонова
7. Мариана Николова

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- 6ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4.Тихомир Вълчев
5..Хрисимир Радовенски
6.Румен Цалов

2.Отчет за финансовите резултати от дейността на „Роман автотранспорт”
ЕООД през първото шестмесечие на 2009 година.
Общинният съветник Марияна Николова си даде отвод.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №217
Приема отчета

за дейността на „Роман автотранспорт”ЕООД и
финансовите резултати за 6-месечието на 2009г.за сведение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 ГЛ.;

1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Стоян Тодоров
6.Иван Димов
7. Маргарита Трифонова

“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 5 ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4.Хрисимир Радовенски
5.Румен Цалов

3.Докладна записка от Тихомир Вълчев-Общински съветник в ОбС-Романотносно:Докладна записка с вх.№212/3107.2009г. от Цветелина Ботева-Кмет
на с.Камено поле за възможността на община Роман да кандидатства по
„Оперативна програма за развитието на селските райони 2007-2013г.” мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските общини”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №218
1.На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Роман 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.”Основни услуги за
населението и икономиката в селските общини” с проект: „Реконструкция на
водопроводната мрежа,
изграждане на канализационна
мрежа и
пречиствателна станция за отпадни води в с.Камено поле, община Роман”.
Същият е включен като приоритетен в Общинския план за развитие на Община
Роман 2007-2013г.
2.Упълномощава Кмета на Община Роман да представлява общината където
е необходимо в процеса на разработване и реализиране на проекта.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 ГЛ.;

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Актуални въпроси.

В 1440 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Ц.Кръстева/

заседанието

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

