ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№36
Днес 26.02.2010г. 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.Иван Димов
8. Мариана Николова
9.Румен Цалов

От ОбА –Роман: Стефан Петков-Зам.Кмет на Община
Роман;Севдалина Джамбазка-Секретар на община Роман;Н.ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман;М.Станева-Директор на Дирекция” ОЗК,
СП, ОП и ОС”;Цв.Йотов-кмет на с.С.Бърдо;Ив.Георгиев-кмет на
с.Кунино;Петя Вутова-кмет на с.Радовене; В.Иванова –кмет на с.Хубавене;
В.Петков-кмет на с.Курново;Радка Герганова –км.наместник на с.Караш;
К.Йотова-км.наместник на с.Стояновци;
Присъства и Альоша Нинов Представител на „ВИП ГРУП” ООД и Димитър
Цолов – Инспектор ДПС и член на МКБППМН.
Присъстваха:Медии и граждани.
В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 9 общински съветници.

Направено бе предложение от Пламен Младенов Председател на
Комисия по образование, култура,спорт,туризъм, работа с
младежта,здравеопазване и социални дейности към ОбС-Роман да
отпадне от дневния ред т.4 Докладна
записка
от Общинският
съветник Пламен Младенов - относно:Правилник за условията и реда
за субсидиране дейността на спортните организации и експлоатация
на спортните обекти в Община Роман.
С 9 гласа “ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.
Направено бе предложение от Божидар Нинов-Председател на
ОбС-Роман, да влезе в дневния ред- Докладна Записка от Божидар
Нинов-Председател на ОбС-Роман – относно:Договора за заснемане и
излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на всички редовни и извънредни
сесии на ОбС-Роман.
С 9 гласа “ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.

Направено бе предложение от Божидар Нинов-Председател на
ОбС-Роман, да отпадне от дневния ред т.1 – Докладна записка от
Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Учредяване
право на строеж по чл.182, ал.2 от ЗУТ.
С 9 гласа “ЗА” от 9 присъстващи предложението беше прието.

С 9 гласа “ЗА” от 9 присъстващи беше приет и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД;

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение №243 прието с Протокол №33/04.12.2009г.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за дейността на МКБППМН за 2009г. и планпрограмата за дейността на МКБППМН през 2010г.
3.Отчет от Кмета на Община Роман инж. Красимир П. Петков относно:Годишен отчет за 2009г. по Програмата за управление на
Кмета на Община Роман за периода 2009-2011г.
4.Докладна записка от Председателя на ОбС - Роман Божидар Ниновотносно:Годишен отчет за 2009г. на ОбС-Роман.

5.Заповед на Областния управител на Област Враца -относно: Заповед
№58/10.02.2010г. – оспорване на Решение №252 от Протокол №34 от
проведено заседание на ОбС-Роман на 30.12.2009г.
6.Докладна Записка от Божидар Нинов-Председател на ОбС-Роман –
относно:Договора за заснемане и излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на
всички редовни и извънредни сесии на ОбС-Роман.
7.Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Решение №243 прието с Протокол №33/04.12.2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №276
1.Утвърждава изготвената оценка от лицензилан оценител на
недвижими имоти на правото на пристрояване върху 75 кв.м. от терен №6
кв.54а по плана на гр. Роман обособен с ПУП, одобрен със заповед №
417/07.04.2009г.. което представлява разликата между 170 кв.м. по сега
действащия ПУП и 95 кв.м.върху които има учредено право на строеж с
договори от 27.03.20003г. и договор за право на пристрояване от
07.01.2009г. на ЕТ”Денис -97” гр. Роман реализирано и застроено размер
на 1600,00 /хиляда и шестстотин лева/без ДДС .
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38 от ЗОС
и чл63,ал.1 и 2 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман ОбС Роман
възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за правото на
пристрояване върху 75 кв.м. от терен №6 кв.54а по плана на гр. Роман
обособен с ПУП, одобрен със заповед № 417/07.04.2009г.. което
представлява разликата между 170 кв.м. по сега действащия ПУП и 95
кв.м.върху които има учредено право на строеж с договори от
27.03.20003г. и договор за право на пристрояване от 07.01.2009г. с
ЕТ”Денис -97” гр. Роман ул. Шейнова № 3 представлявано от Владимир
Георгиев Борисов

„ЗА”-9гл 1.Божидар Нинов
2.Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова

6.Тихомир Вълчев
7.Иван Димов
8. Мариана Николова
9.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за дейността на МКБППМН за 2009г. и планпрограмата за дейността на МКБППМН през 2010г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №277
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.4,ал.2 от ЗБППМН, приема
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2009г. и план-програмата за
дейността на МКБППМН през 2010г.в Община Роман.

„ЗА”-9гл

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Отчет от Кмета на Община Роман инж. Красимир П. Петков относно:Годишен отчет за 2009г. по Програмата за управление на
Кмета на Община Роман за периода 2009-2011г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №278
На основание чл.-21,ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА , приема Годишен
отчет на Кмета на Община Роман за 2009г. по Програмата за управление
на Кмета на Община Роман за периода 2009-2011г

„ЗА”-8гл 1.Божидар Нинов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева

5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Иван Димов
8. Мариана Николова
9.Румен Цалов

“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 1гл. 1.Пламен Младенов

4.Докладна записка от Председателя на ОбС - Роман Божидар Ниновотносно:Годишен отчет за 2009г. на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №279
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, т.11 от Правилника да
организацията и дейността на ОбС-Роман приема годишния отчет на
Председателя на ОбС-Роман за 2009г.

„ЗА”-9гл

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Заповед на Областния управител на Област Враца -относно: Заповед
№58/10.02.2010г. – оспорване на Решение №252 от Протокол №34 от
проведено заседание на ОбС-Роман на 30.12.2009г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №280
Отменя Решение №252 от Протокол №34 от проведено заседание на
ОбС-Роман на 30.12.2009г.

„ЗА”-9гл

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

6.Докладна Записка от Божидар Нинов-Председател на ОбС-Роман –
относно:Договора за заснемане и излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на
всички редовни и извънредни сесии на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №281

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, т.6 от
ЗМСМА и чл.15, т.7 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Роман.
ОбС-Роман Упълномощава Председателя на ОбС-Роман да сключи с
„ИНТЕР САТ” ООД представлявано от Мирослав Симеонов Захариев
Договор за заснемане и излъчване на запис по телевизионен канал
МЕДИЯ+ на всички редовни и/или извънредни сесии на Общински съвет
– Роман, ри месечно възнаграждение, в размер на 200,00/двеста/ лева без
ДДС, считано от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.

„ЗА”-9гл
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

7.Актуални въпроси.
В 1340 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Ц.Кръстева/

заседанието

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

