ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№7
Днес 06.03.2008г. 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. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
От ОбА –Роман :Вълчо Маринов-Зам.кмет на Община
Роман,Севдалина Джамбазка-Секретар на община Роман,Нина
Върбанова - Гл.юрисконсулт, Христо Томов - Директор на
дирекция”АПИТО,ФСД и УС”, ,, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле,
И.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цветан Йотов-кмет на с.Синьо
бърдо, К.Генов-кмет на с.Струпец,Вергиния Иванова-кмет на
с.Хубавене, Л.Въткова-кмет на с.Д.Бешовица, П.Вутова-кмет
на с.Радовене,Й.Стоев – кмет на с.Курново, Иван Дановкм.наместник в с.Ср.рът, Капка Йотова-км.наместник в
с.Стояновци,
Присъстваха и граждани.
Присъстваха и представители на медиите.

В 1405ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 13 общински
съветници.
1.Докладна записка Пламен Младенов – общински съветникотносно:Общинска програма за закрила на детето за периода
2008г.-2009г.
2.Докладна записка от Кмета но Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно:Приемане на бюджет на
Община Роман за 2008г.
3.Докладна записка от Кмета но Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Капиталови
разходи по
обекти през 2008г.
4.Докладна записка от Иван Димов – общински съветникотносно: Разглеждане и приемане на Проект на Наредба №1за
осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата
,опазване на околната среда и защита на имуществото на
територията на Община Роман.
5.Актуални въпроси.
По предложение на Иван Димов-общински съветник точка
четвърта отпада от проекта за дневния ред .
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и
заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД;
По т.1.Докладна записка Пламен Младенов – общински
съветник-относно:Общинска програма за закрила на детето
за периода 2008г.-2009г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №37;
На основание чл.21 от ЗМСМА,във връзка с ,ал.21,ал.1,т.1
от ЗЗДет. и чл.3,ал.1 от ППЗЗДет.общински съвет –Роман
приема “Стратегия за периода 2008-2018 и Общинска
програма за закрила на детето за периода 2008-2009г.,която е
неразделна част от Стратегията за детето.”

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.2.Докладна записка от Кмета но Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно:Приемане на бюджет на
Община Роман за 2008г.
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 2008 г. и Наредба №10 за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следните решения:
РЕШЕНИЕ №38;
1. Приема бюджета на Община Роман за 2008 г. по пълна
бюджетна класификация по приходите и разходите, както
следва:
1.1. По приходите в размер на 3 905 362 лв., съгласно
Приложение № 1 и № 1а;
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в
размер на 2544 685 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата
дейностти в размер на 2 364 820 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи
финансиране на държавни дейности в размер на 25 500 лв.;

за

1.1.1.4. Преходен остатък от 2007 година в размер на 154
365 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 360 677
лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 103 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 363 100 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 291 400
лв.;
1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване –
30400лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на
281 600 лв., в т.ч.:
1.1.2.5.1. За изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища – 146 000 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2007 година в размер на 290
677 лв.
1.2. По разходите в размер на 3 905 362 лв., разпределени по
функции и дейности съгласно Приложения № 2, 3, 3а;
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 544
685 лв.;
1.2.1.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 10 000 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 321 087 лв., в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 10 000 лв.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни
приходи – 39 590 лв.
1.3 Приема обобщения размер на приходите и разходите на
извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за
2008 г., съгласно Приложение № 4, както следва:
1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2008 г. – 2121 лв.
1.3.2. По разхода – 0 лв.
1.3.3. Салдо към 31.12.2008 г. – 2121лв.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Хрисимир Радовенски
9.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – 4 гл.;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №39;
1. Приема разпределение на преходния остатък от 2007 г.
по бюджета на общината, съгласно Приложение № 5;
2. Приема числеността на персонала и средните брутни
работни заплати, съгласно Приложение № 7 и 7А;
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Хрисимир Радовенски
9.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – 4 гл.;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ №40;
1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи
право на транспортни разходи, съгласно Приложения № 8 и 9;
1.1. 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;
1.2. 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
2008 год., имащи право на такива разходи,съгласно
Приложение №9,
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

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.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
“ПРОТИВ” –няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ №41;
1. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените
средства по общинския бюджет за 2008 г. по пълна бюджетна
класификация, по тримесечия.
2. Приема следните лимити за разходи:
2.1СБКО- до 3% върху плановите средства за работна
заплата;
2.2Разходи за представителни цели на кмета – 8000 лв.
2.3За 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.
3. За държавна дейност “Общинска администрация”,
приема по-висока численост на персонала от утвърдената с
приложение №7.2 към чл.11 ал.3, от ЗДБРБ за 2008 г. с 5.50
щатни бройки. Средствата за работна заплата и
осигурителни плащания да се осигурят от собствени
приходи.
4.Приема разчетените средства за работна заплата за 12те месеца на 2008 г. – за всички дейности, групи и функции –
държавни и местни дейности по бюджета на общината за
2008 г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов

8.Хрисимир Радовенски
9.Румен Цалов
“ПРОТИВ” – 4 гл.;

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

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ №42;

1. Възлага на Кмета на общината:
1.1. Да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
1.2. 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;
1.3. Да отразява служебно промените по общинския
бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и
спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
1.4. Да предлага на Общинския съвет след 30.09. по реда на
§33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. да се прехвърлят средства от
един вид разходи в друг вид разходи в съответната
делегирана дейност.
1.5. Да кандидатства за средства от ЦБ и други
източници за съфинансиране на общински програми и
проекти.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

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.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” –няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

РЕШЕНИЕ №43;
1. 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.
2. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман
за 2008 г., както следва: заплати и други възнаграждения и
плащания
на
персо-нала,
осигурителни
плащания,
обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен
инвентар и облекло, отопление, осветление, вода, горива,
телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи
за ква-лификация и преквалификация на персонала, разходи по
програми и споразумения, текущ ремонт, субсидии за
нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел,
капиталови разходи, както и издръж-ката на социалните,
здравните и образователните заведения, финан-сирани чрез
общинския бюджет.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

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.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

“ПРОТИВ” –няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.
РЕШЕНИЕ №44;

1. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя
следните правомощия на кмета на общината:
1.1. 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;
1.2. 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” – 13 гл.;

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.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
“ПРОТИВ” –няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета но Община Роман
инж.Красимир П.Петков-относно: Капиталови
разходи по
обекти през 2008г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното.
РЕШЕНИЕ №45;
1. Приема разпределение на на средствата от целевата
субсидия за капиталови разходи по обекти за 2008 г.,
съгласно Приложение № 6;
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Хрисимир Радовенски
9.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – 4 гл.;

1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов

3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
В 1456 часа Председателя на Общински съвет – Роман
закри заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Докладчик:
/Ц.Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

