ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№10
Днес 28.04.2020г. 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,

В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Стефан Петков Общински съветник при ОбС-Роман предложи в дневния
ред да влезе Докладна записка от Общинският съветник Тихомир Вълчев –
относно: Сключен договор за правно обслужване на ОбС-Роман с адвокат
Румен Антов.
С 7 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в дневния
ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –
относно: Допълва годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020г. приета с решение №51 прието с
протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет Роман и откриване на
процедура за продажба на имоти по реда на чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.
инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в
дневния ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери
Ролански – относно: Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1 и
ал.6 от Закона за общинската собственост.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.
инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в дневния
ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете. Вх.№248.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.
инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в дневния
ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансовото
подпомагане от бюджета на община Роман на дейността на спортните
клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост на
община Роман.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.
инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в дневния
ред да влезе Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –
относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по ОП
“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 процедура за подбор на
проекти BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 3“.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в
дневния ред.

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи от
дневния ред да отпадне т.5.Докладна записка от Валери Ролански –
Кмет
на Община
Роман относно: Разпределяне на средствата от
субсидираните от общината дейности на спортните организации.
С 13 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка отпадна от
дневния ред.

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман изтегли от
дневния ред като вносител на същата, т.2.Докладна записка от
инж.Валери Стаменов - Председател на ОбС-Роман относно: Приемане на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023г.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община
Роман за 2019г.
3. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете. Вх.№235
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
5. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Допълва годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020г. приета с решение №51 прието с
протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет Роман и откриване на
процедура за продажба на имоти по реда на чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост.
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1 и ал.6 от
Закона за общинската собственост.
7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете. Вх.№248.
8. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансовото
подпомагане от бюджета на община Роман на дейността на спортните

клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост на
община Роман.
9. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по ОП
“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 процедура за подбор на
проекти BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 3“.
10. Докладна записка
от Общинският съветник Тихомир Вълчев –
относно: Сключен договор за правно обслужване на ОбС-Роман с адвокат
Румен Антов.
11. Разни

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община
Роман за 2019г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, ОбС-Роман:
1.Приема Годишния Отчет за състоянието на общинския дълг на община Роман за
2019г. без просрочени задължения на същия през 2020 година.
2.Приема информация – отчет – за лицата по чл.8а от ЗОД за 2019г.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
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

3. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете. Вх.№235
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 106
На основание ч.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение №239, т.1 от
Протокол№20/27.02.2017г.
Отпуска еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 100 лева на:
-Цветомира Павлинова Стоилова

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
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
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 107
На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.3, ал.1 и ,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС-Роман приема
Общинска Програма за закрила на детето за 2020г. на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема

5. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Допълва годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020г. приета с решение №51 прието с
протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет Роман и откриване на
процедура за продажба на имоти по реда на чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 108
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС , Общински съвет
Роман допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2020 г., недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ,
поземлен имот с идентификатор 35910.660.30 с площ от 1277 кв.м, трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м/ по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Камено поле, община Роман,
идентифициран с АЧОС № 2780/01.09.2015 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Общински
съвет Роман, дава съгласие да бъде сключен договор за продажба на недвижимия имот,
подробно описан в т.1 от настоящата с Иван Цолов Кръстев от с. Камено поле, ул. „Гоце
Делчев“ № 14, собственик на законно построени върху земята сгради, а именно жилищна
сграда с идентификатор 35910.660.30.1 със ЗП 48 кв.м, селскостопанска сграда с
идентификатор 35910.660.30.6 със ЗП 232 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор
35910.660.30.7 със ЗП 138 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор 35910.660.30.8
със ЗП 94 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор 35910.660.30.9 със ЗП 135 кв.м,
съгласно н.а. № 32, том I, рег.№ 145, д.7/2017 г. вписан в Служба по вписванията с Вх.рег.№
89/26.01.2017 г.
3.Определя цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти,
регистриран по ЗНО, в размер на 3130,00 лв. /три хиляди сто и тридесет лева/ без
начислен ДДС или 2,45 лв./кв.м. Всички необходимо присъщи разходи по сделката: ДДС,
стойност на експертната оценка, местен данък, такса вписване и др. са за сметка на Иван
Цолов Кръстев от с. Камено поле.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
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
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1 и ал.6 от
Закона за общинската собственост.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 109
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС във връзка с т.2 от
Решение № 80 на Общински съвет Роман прието с протокол № 8 от 27.02.2020 г., дава
съгласие да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 62997.96.4, с площ от 704 кв.м, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, НТП: За друг вид застрояване в местност ПОЛИЦАТА, гр. Роман,
община Роман, идентифициран с АОС № 3583/29.01.2020 г.
2.Определя цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти,
регистриран по ЗНО в размер на 1 470,00 лв./ хиляда четиристотин и седемдесет лева/ без
начислен ДДС или 2,09 лв./кв.м.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
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
7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете. Вх.№248.

Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров напусна залата
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 110

На основание ч.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение №239, т.1 от
Протокол№20/27.02.2017г.
Отпуска еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 100 лева на:
-Стефка Славова Благоева.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 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.Росен Данчев Цолов;
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
Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров се върна в залата
8. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансовото
подпомагане от бюджета на община Роман на дейността на спортните
клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост на
община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 111
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, приема на първо четене по принцип
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета на община Роман на
дейността на спортните клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост
на община Роман.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;

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
9. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по ОП
“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 процедура за подбор на
проекти BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 3“.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 112
На основание чл.49,ал. 2 от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РОМАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и във връзка с т.9. подточка 9. 2 от Условия за кандидатстване по процедура чрез
директно предоставяне на възмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” ,ОбС-Роман:
1. Дава съгласие община Роман да изготви и подаде проектно предложение
„Патронажна грижа за жителите на община Роман“ за финансиране по процедура за подбор
на проекти BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 3” ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.
2. Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта „Патронажна грижа
за жителите на община Роман“ отговарят на приоритетите на общинския план за развитие
на общината за 2014-2020г. Приоритет 2.3“Подобряване качеството на социалните и
здравни услуги и интегриране на групите в социална изолация“.
3. Възлага на Кмета на Община Роман да предприеме и извърши всички необходими
действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите
правомощия за кандидатстване с гореизложения проект.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
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
10. Докладна

записка от Общинският съветник Тихомир Вълчев –
относно: Сключен договор за правно обслужване на ОбС-Роман с адвокат
Румен Антов.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 113
ОбС-Роман, прекратява договора за правно обслужване на ОбС-Роман, сключен с
адвокат Румен Антов.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Росен Данчев Цолов;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Цветан Данчев Цолов;
6.Красимир Петков Петков;
7.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – 5гл. 1.Валери Лилов Стаменов;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Кръстю Петков Кръстев;
4.Богдан Маринов Цеков;
5.Даниел Константинов Димитров;
“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Валентин Вутов Йолов;

Предложението за решение се приема
11. Разни

В 1400 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/инж.Валери Стаменов/

