
 

 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  -  ГР.РОМАН,  ОБЛ.ВРАЦА 

 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№1 

 
        Днес, 12.11.2019г. в съответствие с чл.23, ал.1, чл.32, ал.1 и ал.2 и чл.38, 

ал.4 от ЗМСМА, се проведе първо заседание на Общинския съвет на община 

Роман, избран на Местни избори 2019г. На заседанието присъстват 

новоизбраните кметове и общински съветници. 

 От Областна администрация присъстваха- Малина Николова –

Областен управител на Област Враца, ,Мирослав Комитски - Зам.областен 

управител, Надя Генова –Връзки с обществеността. 

 От Общинска администрация присъстваха-Маргарита Станева  

ВрИД Кмет на община Роман, Николинка Кътовска-Зам.Кмет на Община 

Роман, Сона Тинчева-Зам.кмет на Община Роман, Антоанета Костадинова-

Секретар на община Роман. 

 На заседанието присъстват още председателят и членовете на ОИК, 

представители на политически партии, медии и граждани. 

 В 1400 часа заседанието беше открито от Областния управител на 

област Враца- Малина Николова. 

 Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на заседанието и обявяване състава на новоизбрания 

общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на 

кметства. 

2. Полагане на клетва от общинските съветници. 

3. Полагане на клетва от кмета на община Роман и кметовете на 

кметства от община Роман. 

4. Избор на председател на Общинския съвет. 

5. Избор на комисия за изготвяне на проект на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието им с общинската администрация. 

               

 

По т.1: Откриване на заседанието и обявяване състава на 

новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове 

на кметства. 

Малина Николова откри заседанието и приветства с добре дошли 

новите общински съветници, кмет на община и кметове на кметства. 

              

 

По т.2: Полагане на клетва от общинските съветници. 

В 1400часа новоизбраните общински съветници положиха клетва и 

подписаха клетвени декларации както следва: 



1. Иван Алексиев Тодоров; 

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; 

13. Валери Лилов Стаменов. 

  

/Приложение №1/ 

След полагане на клетва от общинските съветници, Областния 

управител поздрави конституирания нов Общински съвет на община Роман 

и пожела ползотворна работа през предстоящия мандат. 

 

По т.3: Полагане на клетва от кмета на община Роман и кметовете 

на кметства от община Роман. 

 

След полагането на клетва от общинските съветници, Областният 

управител поздрави всички и обяви имената на кмета на Общината и 

кметове на кметства. 

В 1430 часа новоизбраните кметове положиха клетва пред Общинския 

съвет и подписаха клетвени декларации както следва: 

1. Валери Георгиев Ролански - избран за кмет на община Роман; 

2. Ивайло Георгиев Петков- избран за кмет на с. Кунино 

3. Петя Василева Милева- избрана за кмет на с. Синьо бърдо; 

4. Цветелина Иванова Ботева- избрана за кмет на с. Камено поле; 

5. Иван Веселинов Петков-избран за кмет на с.Радовене; 

 

    /Приложение №2/ 

След полагането на клетва и подписването на клетвените декларации, 

Областният управител поздрави новите кметове и им пожела ползотворна 

работа през предстоящия мандат. 

Г-жа Николова даде символа на местната власт- огърлицата на гр. 

Роман на Валери Ролански избран за Кмет на Общината, като му пожела 

успешен мандат в служба на хората на общината. 

Валери Ролански благодари на всички присъстващи и на всички, които му 

гласуваха доверие и още веднъж обещава да го оправдае. 

Съгласно чл.38, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  с полагането на клетва се 

прекратяват пълномощията на досегашните кметове и възникват 

правомощията на новоизбраните кметове. 

 

По т.4: Избор на председател на Общинския съвет. 

 

 Малина Николова оповести, че тъй като вече е конституиран 

Общинския съвет за мандат 2019-2023г, задълженията му като 



представител на държавата на това заседание са приключили и следва да 

бъде избран за временно председателстващ новия Общински съвет, който 

да води заседанието до избирането на постоянен председател. Областният 

управител предложи, на основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА това да бъде най-

възрастния общински съветник- г-н Стаменов. 

 Възражения нямаше и г-жа Николова предаде председателството и 

клетвените декларации на г-н Стаменов. 

 Тя предложи заседанието да продължи според предложения от 

Областния управител дневен ред. 

 След проведено гласуване, с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие 

заседанието да продължи при следния дневен ред: 

4.Избор на председател на Общинския съвет. 

     5.Избор на комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с 

общинската администрация. 

Г-н Стаменов обяви, че трябва да се проведе избор за комисия за 

избиране на председател на Общинския съвет и даде думата на общинските 

съветници за предложения. 

Общинският съветник Валентин Йолов предложи комисията да бъде 

тричленна. 

След проведено гласуване, с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие комисията по 

избора за Председател на ОбС-Роман да бъде тричленна. 

Г-н Стаменов даде думата за предложения  за членове на комисията по 

избора на Председател на ОбС-Роман. 

Общинският съветник Валентин Йолов предложи Богдан Цеков; 

Общинският съветник Иван Алексиев предложи Кръстю Кръстев; 

Общинският съветник Божидар Нинов предложи Росен Цолов. 

След проведено гласуване, с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие комисията по 

избора за Председател на ОбС-Роман да бъде тричленна. 

Г-н Стаменов даде думата за предложения  за Председател на 

комисията по избора на Председател на ОбС-Роман. 

Общинският съветник Иван Алексиев предложи Кръстю Кръстев; 

След проведено гласуване, с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие Председател 

на комисията по избора на Председател на ОбС-Роман да е Кръстю 

Кръстев. 

 

След гласуване беше взето следното: 

РЕШЕНИЕ №1  

 

ОбС-Роман РЕШИ: Възлага  провеждане на таен избор за Председател 

на Общински съвет-Роман на тричленна комисия в състав: 

Кръстю Петков Кръстев- председател; 

Богдан Маринов Цеков- член; 

Росен Данчев Цолов- член. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА”- 13гл.;  “ПРОТИВ”- няма;  “ВЪЗД. СЕ”- няма. 

 

Г-н Стаменов даде думата за предложения за Председател на новия 

Общински съвет. 



Общинския съветник Цветан Цолов предложи за Председател да бъде 

избран Валери Лилов Стаменов.  

Общинския съветник Христина Петкова предложи за Председател да 

бъде избран Тихомир Василев Вълчев.  

 

Други предложения не бяха направени и предложенията  бяха  подложени 

на тайно гласуване. 

 

След преброяване на гласовете Кръстю Кръстев Председателя на 

комисията по избора  обяви  резултатите от гласуването както следва: 

 

За Валери Лилов Стаменов Тодоров гласували 7 Общински съветника; 

За Тихомир Василев Вълчев  гласували 5 Общински съветника. 

В урната беше намерена и  една празна бюлетина. 

Комисията направи протокол и се подписа. 

 

Според обявените резултати от тайното гласуване ОбС-Роман реши: 

 РЕШЕНИЕ №2 

 

 На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, избира за Председател на Общински 

съвет-Роман общинския съветник Валери Лилов Стаменов. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА”- 7гласа  от 13 присъстващи.     . 

 

След проведения избор, г-н Стаменов благодари за избирането му за 

Председател на ОбС-Роман  

              

 

По т.5:Избор на комисия за изготвяне на проект на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието им с общинската администрация. 

Г-н Стаменов обяви, че трябва да се проведе избор за комисия за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската 

администрация. 

Общинският съветник Богдан Цеков предложи комисията да бъде 

тричленна. 

След проведено гласуване, с 13 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие комисията по 

изработване на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската 

администрация  да бъде тричленна. 

Общинският съветник Иван Алексиев предложи Кръстю Кръстев; 

Общинският съветник Иван Алексиев предложи Богдан Цеков; 

Общинският съветник Цветан Цолов предложи Стефан Петков; 

-общинският съветник Стефан Петков си направи отвод. 

 Председателя на ОбС-Роман Валери Стаменов предложи Красимир 

Петков. 

 -общинският съветник Красимир Петков си направи отвод. 

Общинският съветник Иван Алексиев предложи Валентин Йолов; 



 

 

След разисквания и гласуване беше взето следното 

РЕШЕНИЕ №3 

 

ОбС-Роман РЕШИ: възлага изработване на Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им 

с общинската администрация на тричленна комисия в състав: 

1. Кръстю Петков Кръстев 

2. Богдан Маринов Цеков 

3. Валентин Вутов Йолов 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА”- 9 гл.;  “ПРОТИВ”- няма;  “ВЪЗД. СЕ”- 3гл.. 

 

„НЕГЛАСУВАЛ“ – 1 гл. 

              

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието в 

1630часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

   /Ц.Кръстева/   НА ОбС-РОМАН: 

          /В.Стаменов/ 


