
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№3 
             Днес 10.12.2019г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община 

Роман. На заседанието присъстваха: 

 

               От ОбС-Роман: 

1. Валери Лилов Стаменов; 

2. Иван Алексиев Тодоров; 

3. Кръстю Петков Кръстев; 

4. Богдан Маринов Цеков; 

5. Валентин Вутов Йолов; 

6. Тихомир Василев Вълчев; 

7. Росен Данчев Цолов; 

8. Христина Петкова Тодорова; 

9. Божидар Тодоров Нинов; 

10. Даниел Константинов Димитров; 

11. Цветан Данчев Цолов; 

12. Красимир Петков Петков; 

13. Стефан Илиев Петков; 

 

               От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман, 

Соня Тинчева-Зам.Кмет на Община Роман, Христинка Йонкинска-Секретар 

на Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман, 

Цветелина Ботева-кмет на с.Камено поле, Ивайло Георгиев-кмет на с. 

Кунино; Петя Василева Милева- кмет на с. Синьо бърдо; Красимир Кръстев- 

кмет на с.Хубавене; Пламен Христов Лалов- кмет на с.Струпец; Ивайло 

Христов Илиев-кмет на с.Курново; Иван Иванов Иванов-км.наместник на 

с.Караш;  

 

               В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.  

  

Валери Ролански Кмет на Община Роман  предложи в дневния ред да 

влезе  Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския 

бюджет за 2019 година. 

 

С 9 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в дневния 

ред като т.19. 



 

    

1. Питания на Общински съветници. 

2. Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Валери Стаменов– 

относно: Промяна в състава на постоянните комисии при Общински 

съвет –Роман. 

3. Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Валери Стаменов– 

относно: Избор на представител и член на областния съвет за развитие 

на област Враца. 

4. Докладна записка от   Кмета   на община Роман Валери Ролански – 

относно: Одобряване на общата численост и структура на общинска 

администрация-Роман.  

5. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинският 

бюджет за 2019 година.  

6. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Одобряване на средства на доставка по проект “Осигуряване на 

топъл обяд 2016-2020 в община Роман. 

7. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането 

и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване 

за 2020 година. 

8. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Определяне на представител на Общински съвет-Роман в 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

9. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отпускане на средства от фонд „Резервен“ за 2019г. па молба 

Вх. №9400-1480/19.11.2019г. „Относно спешно лечение на тежко болно 

дете в чужбина.  

10. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на имоти-полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване на съответния ползвател по реда на чл.37в,ал.16 от 

ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. 

11. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД София в изпълнение на т.5 от Решение №531/31.01.2019г. на ОбС-

Роман. 

12. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици в община Роман 

13. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане планове за дейност на читалищата от община Роман 

за 2020г. в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища. 



14. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет в „Здравен дом“ 

с.Камено поле, община Роман. 

15. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели 

по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. 

16. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Поправка на явна фактическа грешка за възстановяване на 

имот в реални граници.  

17. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за 

третото тримесечие на 2019г. на Кмета на Община Роман. 

18. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на 

новородено дете. 

19. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския 

бюджет за 2019 година. 

20. Разни. 

21.Питания на граждани. 

 

 

 

                 

1. Питания на Общински съветници. 

2. Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Валери Стаменов– 

относно: Промяна в състава на постоянните комисии при Общински 

съвет –Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 7 
1.Общинският съветник Росен Данчев Цолов да бъде избран за член на комисията по 

Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната 

среда и използване на природните ресурси и на комисията по Конфликт на интереси, етика, 

опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани 

2.Общинският съветник  Иван Алексиев Тодоров да бъде избран за член на 
комисията по Бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти  и на комисията по 
Образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване ,  социални 
дейности и трудова заетост  

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7 гл.                           “ПРОТИВ” – 4гл.                       “ВЪЗД.СЕ” –2 гл.. 

Предложението за решение се приема 

 



3. Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Валери Стаменов– 

относно: Избор на представител и член на областния съвет за развитие 

на област Враца. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 8 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.62, ал.3 и чл.63 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС-Роман избира 

инж.Валери Лилов Стаменов, за свои представител и член на Областният съвет за развитие 

на Област Враца. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 8 гл.                           “ПРОТИВ” – няма.                   “ВЪЗД.СЕ” –5 гл.. 

Предложението за решение се приема 
 

4. Докладна записка от   Кмета   на община Роман Валери Ролански – 

относно: Одобряване на общата численост и структура на общинска 

администрация-Роман.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 9 
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2,ал.1 от ЗР на Закона за 

изменение на ЗМСМА (ДВ, бр.79 от 2019г., в сила от 08.10.2019г.), във връзка с §153 от ПЗР 

на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс/изм. и доп., ДВ бр.21 от 

12.03.2019г. в сила от 12.03.2019г./, във връзка с чл.4 от Закона за администрацията, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в 

администрацията, предлагам Общински съвет Роман да вземе следното решение: 

1.Отменя Структурата и числеността на персонала в общинска администрация-Роман, 

приета с Решение на ОбС Роман №201 от Протокол №19 от 27.01.2017г. 

2.Одобрява броя на кметовете на кметства и  кметските наместници, считано от 

28.10.2019г. както следва: 

-4 бр. кметове на кметства /Синьо бърдо, Камено поле, Кунино и Радовене/ 

-6 бр.кметски наместници/ 1бр.Струпец, 1бр. Долна Бешовица, 1 бр. Курново, 1 бр. 

Хубавене, 1бр.Стояновци, 0,5 бр. Караш и 0,5 бр. Средни рът и Марково равнище/ 

3.Одобрява предложената от Кмета на община  обща численост и структура в дейност 

„Общинска администрация“-47 щатни бройки, съгласно приложение 1 и Приложение 2. 

     -41,5 щатни бройки численост за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация“. 

     - 5,5 щатни бройки численост за до финансиране с местни приходи в дейност 

„Общинска администрация“. 

    4.Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностно разписание в съответствие с 

одобрената  структура и Устройствен  правилник на Общинската администрация .  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Божидар Тодоров Нинов; 



7.Даниел Константинов Димитров; 

8.Цветан Данчев Цолов; 

9.Стефан Илиев Петков; 

 

  “ПРОТИВ” – 1гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

          

 “ВЪЗД.СЕ” –3 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

   2.Христина Петкова Тодорова; 

   3.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение се приема 
 

5. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинският 

бюджет за 2019 година.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 10 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.4 и т.5, чл.125, ал.1, т.2 и 

чл.126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Роман. 

       I.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени: 

            1.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

           II. Упълномощава Кмета на Общината: 

           1.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, 

финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, 

включително и на бюджетни организации чиито бюджет е част от общински бюджет. 

         2.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

        3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

       4.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

  “ЗА” – 8 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Даниел Константинов Димитров; 



7.Цветан Данчев Цолов; 

8.Стефан Илиев Петков; 

             

              “ПРОТИВ” – няма.;    

        

 “ВЪЗД.СЕ” –5 гл.. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

   2.Росен Данчев Цолов; 

  3.Христина Петкова Тодорова; 

  4.Божидар Тодоров Нинов; 

 5.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение се приема 
 

6. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Одобряване на средства на доставка по проект “Осигуряване на 

топъл обяд 2016-2020 в община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 11 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява средства в 

размер на 6050,00 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка 

по извънбюджетната сметка 7443 на община Роман за разплащане на проект „Осигуряване 

на топъл обяд 2016-2020 в община Роман“ за месец октомври и ноември 2019г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Божидар Тодоров Нинов; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

        “ПРОТИВ” – няма.    

     

   “ВЪЗД.СЕ” –2 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

  2.Христина Петкова Тодорова; 

 

Предложението за решение се приема 
 

7. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането 



и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване 

за 2020 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 12 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 62 и чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет – Роман, Одобрява план-сметките на разходите за услугите , свързани със 

събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в Общината за 2020 г. в общ размер на 278908 (двеста седемдесет и осем 

хиляди деветстотин и осем) лева. в това число: 

1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 91221 лева. 

1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 160875 лева. 

1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 

26812 лева. 

2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса битови 

отпадъци и други общински приходи. 

        3. Определя такса битови отпадъци за 2020 година в зависимост от количеството по 

съдове и в промил за всяка услуга поотделно за 2020 година, като запазва размера и 

промилите от 2019 г. както следва: 

        3.1 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци в 

гр.Роман с включена цена за обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както следва 

 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване пет пъти месечно – 

2624.50 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , 

съгласно морфологичният анализ на битовите отпадъци; 

        3.2 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци в 

останалите населени места от община Роман с включена цена за обезвреждане на 

битовите отпадъци в депо, както следва 

 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване два пъти месечно – 

1137.27 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , 

съгласно морфологичният анализ на битовите отпадъци; 

 

1.3 В промил върху данъчната оценка на физическите лица, както следва:  

 

ЗА ГР.РОМАН: 

Нас.място Застроени имоти собственост на физически лица в 

регулация и жилищни имоти на юридически лица в 

регулация 

Незастроени имоти 

собственост на 

физически лица  в 

регулация 

 

 

Всичко 

Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 



 

 

ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА С.СРЕДНИ 

РЪТ И С.МАРКОВО РАВНИЩЕ: 

 

 

     3.4  В промил върху по-голямата от данъчната оценка и отчетната стойност на 

недвижимите имоти по данъчна декларация по чл. 17 и чл.14  от ЗМДТ на юридически 

лица за всички населени места според вида на предлаганата услуга и района в който 

попадат, както следва: 

 

І : 

Нас.място Застроени не жилищни имоти собственост на юридически лица в регулация 

Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко 

Роман 2.00‰ 2.35‰ 0.65‰ 5‰ 

 

ІІ : 

Нас.място Застроени имоти на юридически лица извън регулация в които се извършва  

събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на 

битовите отпадъци 

Сметоизвозване Депо Всичко 

Роман 2.0‰ 2.35‰ 4.35‰ 

 

ІІІ : 

Нас.място Имоти на юридически лица извън регулация в които не се извършва  

събирането, извозването и не се предоставя услугата „поддържане чистотата на 

територията за обществено ползване“ 

Депо Всичко 

Роман 2.35‰ 2.35‰ 

 

        4.Собствениците и ползвателите на следните недвижими  имоти на територията на 

Община Роман  през 2020 г., заплащат такса за битови отпадъци в непълен размер, както 

следва: 

       4.1.Физическите лица собственици на недвижими имоти извън регулацията не 

заплащат такса за битови отпадъци. 

Роман 3.25‰ 3.70‰ 1.05‰ 8‰ 3.70‰ 1.05‰ 4.75‰ 

Нас.място Застроени имоти Незастроени имоти  

 

Всичко 
Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 

Вс. 

Нас.места 

3.0‰ 4.0‰ 0.5‰ 7.5‰ 4.0‰ 0.5‰ 4.5‰ 



          4.2.Собствениците и ползватели физически лица на не застроени парцели в 

регулацията (строителните граници) на населените места в Община Роман заплащат 

такса за услугите по: 

 „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ 

  „Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване“. 

4.3. 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 31.12.2019 г. , заплащат такса за услугите по: 

 поддържане, експлоатация и закриване на  депа за битовите отпадъци; 

 поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. 

      5. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса битови 

отпадъци за цялата 2020 година в срок до 30.04.2020 г. се прави отстъпка от 5 на сто. 

      6. Одобрява приложената План сметка за такса битови отпадъци за 2020 г. 

7. 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 12 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Христина Петкова Тодорова; 

8.Божидар Тодоров Нинов; 

9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

                “ПРОТИВ” – няма. 

          

   “ВЪЗД.СЕ” –1 гл.. 1.Росен Данчев Цолов; 

 

Предложението за решение се приема 
 

8. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Определяне на представител на Общински съвет-Роман в 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 13 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65а, ал.2 от Закона за защита 

при бедствия, Общински съвет при Община Роман определя за свои представител в 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия общинският съветник Валентин 

Вутов Йолов 

 



ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 12 гл.;                          “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –1 гл.. 

Предложението за решение се приема 
 

9. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отпускане на средства от фонд „Резервен“ за 2019г. па молба 

Вх. №9400-1480/19.11.2019г. „Относно спешно лечение на тежко болно 

дете в чужбина.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 14 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка счл.124, ал.1 и ал.2 от 

ЗПФ Общински съвет Роман: 

1.Прехвърля бюджетни кредити от фонд „Резервен“ за местни дейности за 2019г. 

средства в размер на 2000 лв. словом:/две хиляди лева/ по собствения бюджет за 2019г. в 

местна дейност 122“Общенска администрация“, параграф 42-14. 

2.Средствата са с целево предназначение – за отпускане на финансова помощ ва 

Мирослав Петров Георгиев гр.Роман, бл.11, вх.А, ет.4, ап.10 – за неговото лечение в 

клиника в Турция.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.                          “ПРОТИВ” – няма.                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

10. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на имоти-полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване на съответния ползвател по реда на чл.37в,ал.16 от 

ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 15 
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ дава съгласие 

за предоставяне на имотите-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 

съответните ползватели по цена в размер на средното годишно рентно плащане  за 

съответното землище в Общината в лв./дка./, съгласно Приложение № 1 за стопанска 

2019/2020 г., неразделна част от настоящата  Докладна записка. 

 ІІ. Дължимата сума, като плащане за тяхното обработване по т. I.,  следва да  

внесат в Банка “ДСК” ЕАД клон гр.Роман, банков код  STSABGSF по сметка 

BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200 

           ІІІ. Възлага на Кмета, последващите съгласно закона действия по изпълнението. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 



7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

                “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

11. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД София в изпълнение на т.5 от Решение №531/31.01.2019г. на ОбС-

Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 16 
1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.67, ал.2, във връзка с 

чл.62, ал.7  и чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката  и с чл. 193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ,  

Общински съвет-Роман, учредява  безвъзмездно сервитут  в полза на „Булгартрансгаз” 

ЕАД за право на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти през публична 

общинска собственост, както следва: 

Имот с иден. 
Землище 

местност 
НТП 

Площ 

(дка) 

Площ 

с огр. 

(дка) 

Вид 

собстве- 

ност 

Име на 

собственик 

77493.119.158 

 

Хубавене 

Здравченик 

 

За селскост., 

горски и 

ведомствен 

път 

0,178 0.001 
Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

РОМАН 

77493.119.159 
Хубавене 

Здравченик 

 

За селскост., 

горски и 

ведомствен 

път 

5.497 0.012 
Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

РОМАН 

         2. Възлага на Кмета на община Роман да издаде заповед по чл.193, ал.4 от Закона за 

устройство на територията и сключи договор за: 

   Учредяване безвъзмездно и безсрочно на сервитут – ограничено вещно право на 

прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти, преминаване и извършване на 

ремонтни дейности в полза на „БУЛТРАНСГАЗ“ ЕАД от гр. София за обект: „Подмяна 

на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ 

Батулци – КВ Калугерово“  през публична общинска собственост – полски пътища, в 

съответствие с одобрен ПУП-ПП г. със Заповед РД-02-15-89/19.04.2019 г. на заместник-

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр.35/30.04.2019 г./  и 

влязла в законова сила, удостоверено с писмо с изх.№ АУ 13-15/16.05.2019 г. на МРРБ, 

както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 77493.119.158 с площ от 178 кв.м, Трайно 

предназначение на територията: Земеделска и НТП: За селскостопански, горски, 



ведомствен път в местност ЗДРАВЧЕНИК с. Хубавене, площ с ограничение в ползването 

– сервитути – 0,001 дка. 

- Поземлен имот с идентификатор 77493.119.159 с площ от 5497 кв.м, Трайно 

предназначение на територията: Земеделска и НТП: За серскостопански, горски, 

ведомствен път в местност ЗДРАВЧЕНИК с. Хубавене, площ с ограничение в ползването 

– сервитути – 2,313 дка, нов сервитут – 0,012 дка. 

           Мотиви: С подмяната на газопровода ще се  осигури и гарантира надеждна експлоатация, 

осигуряване на необходимия капацитет за пренос на природен газ. Към настоящия момент, в 

следствие на дългогодишна експлоатация и с оглед констатираното техническо състояние на 

участъка е наложено ограничение в максималното допустимо работно налягане.     

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Божидар Тодоров Нинов; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – 1гл.   1.Красимир Петков Петков; 

          

   “ВЪЗД.СЕ” –3 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

    2.Христина Петкова Тодорова; 

    3.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 
 

12. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици в община Роман 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 17 
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.196, ал.3 от ЗПУО,  

Общински съвет Роман: 

1.Приема Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици от община Роман. 

2.Възлага на Кмета на Община Роман, или упълномощено от нега лице, да представи 

анализа по т.1 в Областна администрация гр.Враца, за да послужи за разработването на 

областна стратегия за подкрепа за личностни развитие на децата и учениците. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.                          “ПРОТИВ” – няма.                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 



13. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Приемане планове за дейност на читалищата от община Роман 

за 2020г. в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 18 
Приема плановете за дейността на читалищата и предложената общинска програма 

за развитие на читалищната дейност за 2020г. в Община Роман. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –13гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

         “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

14. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет в „Здравен дом“ 

с.Камено поле, община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 19 
      1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.102, ал.4 от Закона за лечебните 

заведения, чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ,  

Общински съвет гр. Роман, дава съгласие да се отдаде под наем на  Д-р Маргарита 

Николова Василева от с. Камено поле за срок от пет години, имот – частна общинска 

собственост, идентифициран с АЧОС № 1839/01.07.2013 г., представляващ помещение с 

полезна площ от 40 кв.м в „Здравен дом“ с. Камено поле, находящ се в УПИ ХІV с пл.№ 

146 в кв. 22 с площ от 1500 кв.м по плана на с.Камено поле, община Роман. 

     2.Имотът (помещението) да се използва  за лекарски кабинет при месечен наем в 

размер на 15.08 лв./петнадесет лева и осем стотинки/ определен, съгласно тарифа на 

основните наемни цени на имотите и обектите общинска собственост. 

     3.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за наем с Д-р Маргарита 

Николова Василева - изпълнител на индивидуална практика за първична медицинска 

помощ от с. Камено поле, община Роман по т.1 от настоящото решение. 

 



ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –12гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

 

“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Стефан Илиев Петков; 

        

        “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

15. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели 

по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 20 
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет град Роман, дава съгласие Кмета на община Роман да предостави  със 

заповед на ползвателите  на съответните масиви имотите посочени в съответното 

заявление и сключи договори за наем за срок от една стопанска година, при наем в размер 

на средното годишно рентно плащане  за съответното землище в Общината в лева/декар, 

съгласно приложение № 1 за стопанска 2019/2019 г., неразделна част от настоящата  

докладна записка. 

 ІІ. Дължимия наем, като плащане за тяхното обработване по т. I.,  следва да  внесат 

в Банка “ДСК” ЕАД клон гр.Роман, банков код  STSABGSF по сметка 

BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200.        

 ІІІ. Възлага на Кмета, последващите съгласно закона действия по изпълнението. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –13гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 



10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

              “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

16. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Поправка на явна фактическа грешка за възстановяване на 

имот в реални граници.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 21 
Да бъде извършена поправка на явна фактическа грешка в Решение №615 

обективирано в Протокол №59 от 26.07.2019г. 

-вместо поземлен имот с кадастрален номер 66576.302.2 да се чете поземлен имот с 

кадастрален номер 66576.307.2 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –13гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

              “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

17. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за 

третото тримесечие на 2019г. на Кмета на Община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 22 
Приема писмения отчет за получените суми от командировки за третото тримесечие 

на 2019г. на Кмета на Община Роман. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 



“ЗА” –13гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Иван Алексиев Тодоров; 

3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

              “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 

Предложението за решение се приема 
 

18. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на 

новородено дете. 

 

 Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров си направи отвод 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 23 
          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 239, т.1 от 

Протокол № 20/27.02.2017 г. 

          Отпуска еднократна финансова помощ на новородено дете в размер на 100 лева на: 

 -Илияна Людмилова Лакова. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –12гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

2.Кръстю Петков Кръстев; 

3.Богдан Маринов Цеков; 

4.Валентин Вутов Йолов; 

5.Тихомир Василев Вълчев; 

6.Росен Данчев Цолов; 

7.Христина Петкова Тодорова; 

8.Божидар Тодоров Нинов; 

9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

              “ПРОТИВ” – няма.;                  “ВЪЗД.СЕ” –няма. 



Предложението за решение се приема 
 

19. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския 

бюджет за 2019 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 24 
На основаниечл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Роман Предоставя 

правомощия Кмета на общината да ползва остатъка по фонд „Резервен“ за местните 

дейности по бюджета на община Роман за 2019 година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –2гл.   1.Иван Алексиев Тодоров; 

2.Стефан Илиев Петков; 

 

  “ПРОТИВ” – 1гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–10гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 

 2.Кръстю Петков Кръстев; 

 3.Богдан Маринов Цеков; 

 4.Валентин Вутов Йолов; 

 5.Тихомир Василев Вълчев; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Божидар Тодоров Нинов; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение не се приема 
 

20. Разни. 

21.Питания на граждани. 

 

   В 1630 часа Председателя на Общински съвет – Роман  закри заседанието на 

ОбС  поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

Протоколчик:                                                 Председател на ОбС-Роман: 

           /Цонка Кръстева/                       /инж.Валери Стаменов/ 

 

 

 

 


