ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр.Роман
бул.”Христо Ботев”132-136

тел.09123 2064
e-mail: osroman@dbv.bg

П Р О Т ОК О Л
№32
Днес 27.12.2013г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов

От ОбА –Роман :инж.Красимир Петков-кмет на Община
Роман,Севдалина Джамбазка – Секретар на Община Роман, Нина
Върбанова-Гл.юрисконсулт на община Роман, Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо,
Й.Богданов-кмет на с.Кунино, М.Кузманов-кмет на с.Радовене,
Кр.Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Д.Йорданова –км.наместник на
с.Струпец, М.Даскалов-км.наместник на с.Курново, Р.Герганова –
км.наместник на с.Караш, Ив.Данов-км.наместник на с.Ср.рът и
М.равнище.
Присъстваха: граждани.
В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна
записка
от
Общинският
съветник
Стефан
Петков
относно: Преразглеждането на Решение №358 от Протокол №30 от 29.11.2013г.
2. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков
относно: Отмяна на Наредба №10 „За условията и реда за съставяне, изпълнение
отчитане на общинския бюджет”.
3. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков
относно: Приемане на План-сметка за битови отпадъци за 2014г.
4. Актуални въпроси.

–
–
и
–

1. Докладна записка
от
Общинският
съветник
Стефан
Петков –
относно: Преразглеждането на Решение №358 от Протокол №30 от 29.11.2013г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
На основание чл.33, ал.1, т.2 и във връзка със сериозен обществен интерес , предлагам да
се преразгледа Решение №358 от Протокол №30 от 29.11.203г. на ОбС-Роман. и да се определи
друго място за площадка на която да се развие проекта.

“ЗА”- 2гл.

“ПРОТИВ”- 7гл..

“ВЪЗД. СЕ”- 3гл.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА
Общинският съветник Валери Ролански напусна залата
2. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Отмяна на Наредба №10 „За условията и реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №373
„Общински съвет – Роман отменя Наредба №10 „За условията и реда за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет”, приета в изпълнение на отмененият Закон за общинските
бюджети, считано от 01.01.2014 г.

“ЗА”- 11гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Стефан Петков
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Валери Ролански се върна в залата

3. Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Приемане на План-сметка за битови отпадъци за 2014г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №374
На основание чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.22, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, Общински съвет Роман
1. Одобрява приложената План сметка за такса битови отпадъци за 2014 г.
2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2014 г. , както следва:
2.1Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци за
гр.Роман, както следва:
 1 брой контейнер с обем 4 куб.м. с честота на извозване – 52 пъти годишно –
6942 лв.
 1 брой контейнер “Бобър” с обем 1.1 куб.м. с честота на извозване – 52 пъти
годишно – 1909 лв.
2.2 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци за
останалите населени места от Община Роман, както следва:
 1 брой контейнер с обем 4 куб.м. с честота на извозване – 26 пъти годишно –
4711 лв.
 1 брой контейнер “Бобър” с обем 1.1 куб.м. с честота на извозване – 26 пъти
годишно – 1295 лв.
2.3. В промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физи-ческите лица по
населени места, както следва:

ЗА ГР.РОМАН:
І ви район:
Нас.място

Роман

Застроени имоти

Незастроени имоти

Сметоизвозване

Депо

Обществени
територии

Всичко

Депо

Обществени
територии

Всичко

2.8‰

2.1‰

1.1‰

6‰

2.1‰

1.1‰

3.2‰

ІІ ри район:
Нас.място

Роман

ТБО
Депо

Обществени
територии

Всичко

2.1‰

1.1‰

3.2‰

ІІІ ти район: не се дължи такса смет.
ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА С.СРЕДНИ РЪТ
И С.МАРКОВО РАВНИЩЕ:
Нас.място

Вс. Нас.места

Застроени имоти

Незастроени имоти

Сметоизвозване

Депо

Обществени
територии

Всичко

Депо

Обществени
територии

Всичко

2.5‰

1.9‰

1.1‰

5.5‰

1.9‰

1.1‰

3.0‰

2.4. В промил върху отчетната стойност на недвижимите имоти по данъчна декларация
по чл. 17 от ЗМДТ на юридически лица за всички населени места според вида на предлаганата
услуга и района в който попадат, както следва:

Размер на ТБО
Отчетна стойност на
недвижимият имот

Сметопочистване

Обществени територии

1.4 ‰

0.6‰

Депа за
битови
отпадъци
1.0‰

3. Собствениците и ползвателите на следните недвижими имоти на територията на
Община Роман през 2014 г., заплащат такса за битови отпадъци в непълен размер , както следва:
3.1. Физическите лица собственици на недвижими имоти извън регулацията не
заплащат такса за битови отпадъци.
3.2. Собствениците и ползватели физически лица на празни парцели в регулацията
(строителните граници) на населените места в Община Роман заплащат такса за
услугите по:
 поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;
 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
3.3. Собствениците и ползватели на недвижими имоти, намиращи се на територията на
Община Роман, които няма да се ползват през цялата година и е подадена
декларация за това до Кмета на Община Роман до 30.11.2013 г., заплащат такса за
услугите по:
 поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;
 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
4. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса смет за
цялата 2014 година в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.
5. Дава право на кмета на Община Роман в процеса на изпълнение на одобрената план
сметка да извършва взаимно компенсирани промени между видовете разходи и между отделните
компоненти на такса битови отпадъци, в рамките на одобрените средства без да изменя общият им
размер по населени места.

“ЗА”- 12гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

4. Актуални въпроси.

В 1100 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

