ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№4
Днес 20.12.2011г. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
От ОбА –Роман :инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман, Вълчо
Маринов-Зам.кмет на Община Роман, Севдалина Джамбазка-Секретар на
Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман,
Цв.Ботева-кмет на с.Камено поле, Цв.Йотов-кмет на с.С.бърдо, Йоло
Богданов-кмет на с.Кунино, Миряна Вълкова-ВрИД кмет н с.Радовене,
Красимир Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Нели Димитровакм.наместник нас.Д.Бешовица, Марин Даскалов-км.наместник на с.Курново,
Капка Йотова-км.наместник на с.Стояновци, Радка Герганова-км-наместник
на с.Караш, Иван Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище,
В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Общинския съветник Стефан Петков предложи в дневния ред да влезе
под т.5 Договора за заснемане и излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на всички
редовни и извънредни сесии на ОбС-Роман.
С 11 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Постоянната Комисия по финанси, бюджет,общинска
собственост и европейска интеграция
към ОбС-Роман Пламен Младенов
предложи да влезе в дневния ред под т.6 Докладна записка от Кмета на община
Роман инж.Красимир П.Петков- относно: Актуализация на общинския бюджет
за 2011г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Постоянната Комисия по устройство на територията,
благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и
използване на природните ресурси към ОбС-Роман Кирил Иванов предложи в да
влезе в дневния ред под т.7 Докладна записка от Кмета на община Роман
инж.Красимир П.Петков- относно: Писмо с вх.№1000-141/9//16.12.2011г. за
промяна на т.2 от Решение №437 прието с Протокол №50 от 29.04.2011г. на
Общински съвет –гр.Роман.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2012г.
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Изменение на Наредба №9.
3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за преразпределение на капиталовите разходи.
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Заявление с вх.№9400-270/14.03.2011г. от Цветомир Петров Бочев от
с.Хубавене,община Роман.
5. Договора за заснемане и излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на всички редовни и
извънредни сесии на ОбС-Роман.
6.Докладна записка от Кмета на
община
Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Актуализация на общинския бюджет за 2011г
7.Докладна записка от Кмета на
община
Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Писмо с вх.№1000-141/9//16.12.2011г. за промяна на т.2 от Решение №437
прието с Протокол №50 от 29.04.2011г. на Общински съвет –гр.Роман.
8. Актуални въпроси.

Общинския съветник Хрисимир Радовенски влезе в залата
1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2012г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 33
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 2012 г.
2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2012 г. , както следва:
2.2. Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови
отпадъци за гр.Роман, както следва:
 1 брой контейнер с обем 4 куб.м. – 52 пъти годишно – 6 793 лв.;
 1 брой контейнер тип “Бобър” с обем 1.1 куб.м.–52 пъти годишно–1868 лв.
2.3. 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. – 26 пъти годишно – 4 610 лв.;
 1 брой контейнер тип “Бобър” с обем 1.1 куб.м.–26 пъти годишно–1268 лв.
2.4. 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‰

2.2. 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 2012 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 30.11.2011 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 2012 година в срок до 30.04.2012 г. 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.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.; 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

2.Докладна записка от Кмета на
относно:Изменение на Наредба №9.

община Роман инж.Красимир П.Петков-

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.21,ал.1т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС – Роман приема следните
изменения и допълнения в Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги „ , а именно:
І.В глава втора „Местни такси”, раздел първи „Такса за битови отпадци”,
действащите чл.14 до чл.18а се отменят.
ІІ.Създават се нови членове както следва:
Чл. 14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за
всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите
отпадъци в депа
или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
(2) Основа за определяне на таксата за битови отпадъци за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането им в депа или в други съоръжения е количеството на
битовите отпадъци, а за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване – данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти.
(3) Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки
отделен имот, основа за определяне на таксата е данъчната оценка или отчетната стойност
на недвижимия имот.
(4) Данъчна основа за определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни
имоти на юридическите лица е отчетната им стойност
Чл. 15 (1) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове според
количеството на битовите отпадъци и пропорционално в промил върху данъчната оценка
или отчетната стойност на недвижимите имоти за поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване в населените места и се конкретизира всяка година с План –
сметката на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси /ЗМДТ/.
(2) При определяне размера на частта от таксата според количеството на битовите
отпадъци, се включват разходите за:
- осигуряване на съдове за битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.,
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или другите съоръжения
за обезвреждането им;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а
и 71е от Закона за управление на отпадъците;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
Чл. 15а (1) Когато част от таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,
лицата по чл.16 подават декларация в Отдел „МДТ” до 30 ноември на предходната година, а
за придобитите през годината имоти, в двумесечен срок от датата на придобиването им
(2) В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще
се използват през годината.

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля
битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху
данъчната оценка или върху отчетната стойност на имота в определения от Общинския
съвет размер.
(4) При подадена декларация за определяне размера на ТБО според количеството
отпадъци - облагането се осъществява съгласно волеизявлението на собственика на имота
/юл/фл.
(5) Невнесената в срок ТБО по тази Наредба се събира заедно с лихвите по Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното
събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно осигурителния
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален
кодекс
Чл. 15б. (1) Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване , когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване-когато услугата не се
предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
(2) Не се събира такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти:
които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общинска
администрация – Роман от собственика или ползвателя в следните срокове:
- за 2012 г. до 30.11.2011г.
- за всяка следваща година до 30 ноември на предходната година.
(3) Проверка на обстоятелствата посочени в декларацията се извършва от
длъжностно/и/ лице/и/, определено/и/ от кмета на общината, което /които/ при необходимост
изисква и допълнителни документи. Декларацията се приема, но поражда последици, само
когато всички собственици или ползватели на имота са я подписали
(4) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал.2 се извършват
проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани през текущата година
услуги на “водоснабдяване и канализация”ООД, “НЕК АД” и др. При констатирано ползване
на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер определена пропорционално върху
данъчната оценка на имота
(5) Условията за ползване на облекченията по чл.16, ал.2 за имоти, които няма да се
ползват през цялата година са:
1. да не са декларирани като „основно жилище” от нито един от съсобствениците /респ.
ползвателите/ ;
Чл. 16. Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота;
2. при учредено вещно право на ползване - от ползвателя;
3. при предоставяне на особено право на ползване - концесия - от концесионера.
Чл. 17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30
април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на
сто.
(3) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца
следващ месеца на придобиване на имота.
(4) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на
сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е
започнало.
(5) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за
месеца, през който е преустановено ползването й.

(6) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не
извършва разходи по чл. 16.
Чл. 18.Такса битови отпадъци се събира от Общинска администрация гр.Роман.
ІІІ. В Допълнителните разпоредби се създават нови параграфи както следва:
§ 2„Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските
дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни
отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането
им съвместно с битовите.
§ 3.„ Едрогабаритни” са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло
не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при
товаренето им.
§ 4. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери,
кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и
полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
§ 5. "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на
услугата, включително съответните разходи: за работна заплата и осигуровки на персонала;
материални; режийни; консултантски; за управление и контрол; от събиране на таксите и
цените и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата или цената,
определени
конкретно от Общинския съвет.
§ 6. "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен
показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът
на пропорционалната такса, или натурален показател въз основа на който таксата се
определя на единица /например лв./1 човек; лв./куб.м., изразходвана вода и др/.
§ 7. “Количество битови отпадъци” е количеството, приравнено на: обема на съдовете
за битови отпадъци, предоставени от общината, умножени по броя на обслужване за една
календарна година, съобразно обявената от Общинския съвет честота на извозване.
§ 8.Желаещите да се възползват от възможността дадена им с чл.15а от тази Наредба
през 2012 г.подават декларация в Отдел „МДТ” до 20 януари 2012 г.
ІV.В преходните и заключителните разпоредби
Съответните параграфи се изменят както следва:
Досегашният § 2. става § 1.
Досегашният § 3. става § 2.
Досегашният §4. става § 3.
Досегашният § 5. става § 4
Досегашният § 6. става § 5

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Предложение за преразпределение на капиталовите разходи.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗОБ и чл. 12 , ал. 1 от
ЗДБ на РБ за 2011 год.„ Приема проекто - предложението за преразпределението на
капиталовите разходи на община Роман за 2011 год.” в т. В. Собствени средства,
подточка ІІ - б - 2.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Заявление с вх.№9400-270/14.03.2011г. от Цветомир Петров Бочев от
с.Хубавене,община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 36
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с постъпило заявление с
вх.№ 9400-217/14.03.2011 г. от Цветомир Петров Бончев от с.Хубавене, Общински съвет
гр.Роман, утвърждава новообразувани имоти: у.п.и. XI -145 с площ 1634 кв.м и у.п.и.
XIII – 145 с площ 328 кв.м. от имот ПОС, актуван с АПОС № 345/15.06.1995 г целия от
1962 кв.м, находящ се в УПИ XI в кв.15 пл.№ 145 по плана на с.Хубавене.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман приема да извърши
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 15 УПИ XIII пл.№
145 по плана на с.Хубавене с площ от 328 кв.м на собственика на масивна сграда „скара
бира” със ЗП 140 кв.м, ведно с масивен навес към нея от юг, търговски етаж с реализиран
бар-плот, кухненска част, складови помещения, сервизен възел и сутерен, съгласно
документ за собственост - постановление за възлагане на недвижим имот №
31210/2001/095147/05.03.2007 г.
3.Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за
изготвяне на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и
същата да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

5. Договора за заснемане и излъчване по телевизия „МЕДИЯ+” на всички редовни и
извънредни сесии на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 37

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, т.6 от ЗМСМА и чл.12, т.7 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Роман приема предложения
проекто договор и упълномощава Председателя на ОбС-Роман да предприеме съответните
действия по неговото подписване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Даринка Лазарова
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” –2гл. 1.Мариана Николова
2.Иван Цветков
6.Докладна записка от Кмета
на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Актуализация на общинския бюджет за 2011г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 38
І. По прихода за “местните дейности”:
1. Данъчни приходи:
28 208 лева;
а/. Имуществени данъци
28 208 лева;
В това число:
- данък при придоб.на имущ.по дарение и възм.начин - 28 208 лева;
2. Приходи от продажби
3 977 лева;
а/. Приходи от продажби на нематер. ДА
3 977 лева;
ОБЩО В УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ПРИХОДА:
32 185 лева;
І. По разхода за дофинансиране на държ.дейности:
1. Дейност 322 “Общообразователни училища”
23 651 лева;
В това число за:
а/. СОУ „Васил Левски” гр. Роман
816 лева;
- транспортни разходи за ученици над 16 години
816 лева;
б/. ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Камено поле - 17 220 лева;
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- 16 462 лева;
- текуща издръжка
- 758 лева;
в/. Собствен бюджет -„Изготвяне на енергиен одит на

сграда на СОУ „Васил Левски” в гр. Роман –
капиталов разход - /параграф52-00/
5 615 лева;
2./ Дейност 546 „Дом за деца
8 534 лева;
В това число за:
а/. ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” гр. Роман
8 534 лева;
- за гориво за отопление
- 8 534 лева;
ОБЩО В УВЕЛ.НА Р/ДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ
- 32 185 лева;

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман
инж.Красимир П.Петковотносно: Писмо с вх.№1000-141/9//16.12.2011г. за промяна на т.2 от Решение №437
прието с Протокол №50 от 29.04.2011г. на Общински съвет –гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 39
Променя т.2, от Решение № 437, прието с протокол №50 от 29.04.2011 г, както
следва : Дава съгласие община Роман да кандидатства, съвместно с партньорските
общини Луковит, Червен бряг, Тетевен и Ябланица, с проектно предложение с
наименование „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците- регион
Луковит/ Проекта / за финансиране по приоритетна ос 2” Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци на Оперативна програма” Околна среда
2007-2013 г..

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 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.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

8. Актуални въпроси.

В 1040 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

