ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№11
Днес 26.05.2020г. 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 1230ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.
инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи в дневния
ред към т.2 да влезе Докладна записка с решение към т.2 от инж.Валери
Стаменов Председател на ОбС-Роман
– относно: Върнато за ново
разглеждане Решение №113/28.04.2020г. от заседание на ОбС-Роман,
проведено на 28.04.2020г., касаещо прекратяване на сключен граждански
договор за правно обслужване на ОбС-Роман с адв. Румен Антов.

С 7 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе към т.2
в дневния ред.

С 7 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Заповед на кмета на община Роман относно: връщане за ново обсъждане
на Решение № 113/28.04.2020г. от протокол № 10 от проведено заседание на
общински съвет –Роман и Докладна записка с решение към т.2 от инж.Валери
Стаменов Председател на ОбС-Роман – относно: Върнато за ново разглеждане
Решение №113/28.04.2020г. от заседание на ОбС-Роман, проведено на
28.04.2020г., касаещо прекратяване на сключен граждански договор за правно
обслужване на ОбС-Роман с адв. Румен Антов.
3. Докладна записка от Стефан Петков–общински съветник относно:
отпускане на еднократна помощ за възстановяване на щети от възникнал пожар
в жилище в с. Караш.
4. Докладна записка от кмета на община Роман относно: отпускане на
еднократна финансова помощ на новородено дете.
5. Докладна записка от кмета на община Роман относно: приемане на второ
четене на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета
на община Роман на дейността на спортните клубове и ползване на спорните
обекти и съоръжения, собственост на община Роман.
6. .Докладна записка от кмета на община Роман относно: покана за свикване
на общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД гр. Враца.
7.Докладна записка от кмета на община Роман относно: изкупуване по реда
на чл.66 от Закона за собствеността на жилищна сграда по плана на гр. Роман,
община Роман.
8. Докладна записка от кмета на община Роман относно: кандидатстване на
община Роман с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. за „Предоставяне на социални и здравни услуги в
общността на общините Луковит и Роман“.
9. Докладна записка от кмета на община Роман относно: Допълнение на
списъка на длъжностите в ОБА Роман, приложение № 8, които имат право на
транспортни разноски
10. Разни.

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Заповед на кмета на община Роман относно: връщане за ново обсъждане
на Решение № 113/28.04.2020г. от протокол № 10 от проведено заседание на
общински съвет –Роман и Докладна записка с решение към т.2 от инж.Валери
Стаменов Председател на ОбС-Роман – относно: Върнато за ново разглеждане
Решение №113/28.04.2020г. от заседание на ОбС-Роман, проведено на
28.04.2020г., касаещо прекратяване на сключен граждански договор за правно
обслужване на ОбС-Роман с адв. Румен Антов.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 114
Отменя Решение №113 /28.04.2020г. от Протокол №10, от проведено заседание на
28.04.2020г. на ОбС-Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.

“ПРОТИВ” – 5 гл.

“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.

Предложението за решение се приема
3. Докладна записка от Стефан Петков–общински съветник относно:
отпускане на еднократна помощ за възстановяване на щети от възникнал пожар
в жилище в с. Караш.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 115
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
ЗПФ, Общински съвет – Роман:
1./ Възстановява бюджетни кредити във Фонд „Резервен” за местни дейности за 2020 г.
в размер на 1 000 /Словом: Хиляда/ лева по Решение № 86, Протокол № 9/31.03.2020 г. по
Собствения бюджет за 2020 година от местна дейност 122 „Общинска администрация”
параграф 10-15.
2./ Прехвърля бюджетни кредити от Фонд „Резервен” за местни дейности за 2020 г. в
размер на 1 000 /Словом: Хиляда/ лева по Собствения бюджет за 2020 г. в местна дейност
122 „Общинска администрация”, параграф 42-14.
Средствата са с целево предназначение – за отпускане на финансова помощ на Радка
Христова Герганова, с.Караш, ул.”Васил Левски” № 65 – за възстановяване на щети по
изгоряло при пожар жилище.

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 кмета на община Роман относно: отпускане на
еднократна финансова помощ на новородено дете.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 116
На основание изискванията нат.8 от „Критерии и регламент за изплащане на сумата
от 100 лева за подпомагане на новородено дете за жителите на община Роман“, приети с
решение на общински съвет-Роман:
Отказва отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца – Ромина
Мирославова Иванова и Ивайла Мирославова Иванова, родени на 23.04.2020г. , заявена от
майката Габриела Аниславова Борисова, с Молба-декларация, вх.№8400-497/29.04.2020г.
поради не отговаряне на изискванията на т.2 и т.4 от „Критерии и регламент за изплащане
на сума от 100 лева за подпомагане на новородено дете за жители на община Роман.“

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.Божидар Тодоров Нинов;
7.Даниел Константинов Димитров;
8.Цветан Данчев Цолов;
“ПРОТИВ” – 4 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Росен Данчев Цолов;
4.Красимир Петков Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Стефан Илиев Петков не гласува по точката
Предложението за решение се приема
5. Докладна записка от кмета на община Роман относно: приемане на второ
четене на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета

на община Роман на дейността на спортните клубове и ползване на спорните
обекти и съоръжения, собственост на община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 117
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 второ четене по същество
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.

Росен Данчев Цолов си направи отвод от гласуването
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 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;
“ПРОТИВ” –4 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Божидар Тодоров Нинов;
3.Красимир Петков Петков;
4.Стефан Илиев Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Цветан Данчев Цолов;

Предложението за решение не се приема
6. .Докладна записка от кмета на община Роман относно: покана за свикване
на общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД гр. Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 118
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.8 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, във връзка с чл.139 от Търговския закон и чл.12, ал.1 от Наредба №8 за
условията и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинска част
от капитала на търговските дружества на ОбС-Роман:
1.Определя Валери Георгиев Ролански, Кмет на община Роман, да участва като
представител в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД
гр.Враца, което ще се проведе на 29.05.2020г. от 1100часа в Учебния център на дружеството,
находящ се в гр.Вършец, ул.“Арх.Нешев“ №3, като гласува по преценка и в интерес на Община
Роман по определените в поканата точки от дневния ред.
2.При обективна невъзможност да присъства на Общото събрание, кметът на Общината
изрично да упълномощи служител от Общинска администрация, който да присъства на
събранието.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 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;
“ПРОТИВ” – 6 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Росен Данчев Цолов;
4.Божидар Тодоров Нинов;
5.Красимир Петков Петков;
6.Стефан Илиев Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
7.Докладна записка от кмета на община Роман относно: изкупуване по реда
на чл.66 от Закона за собствеността на жилищна сграда по плана на гр. Роман,
община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 119
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.10, ал.1, т.3
от НРПУРОИ на ОбС-Роман и чл.33 във връзка с чл.66 от Закона за собствеността,
отказва да изкупи жилищна сграда на един етаж със ЗП от 84 кв.м, ведно със всички
останали подобрения в имота, находящи се в УПИ V от кв.66 с пл.№ 1067 и площ от 700
кв.м по плана на гр. Роман, община Роман на предложената цена в размер на 2 377,90
лв./колкото е цената на имота съгласно данъчна оценка на имота, изготвена съгласно чл.3
от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл.264, ал.1 от ДОПК на община Роман с изх.№
5610000245/11.05.2020 г./.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 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;
“ПРОТИВ” – 5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Божидар Тодоров Нинов;

4.Красимир Петков Петков;
5.Стефан Илиев Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–1 гл. 1.Христина Петкова Тодорова;

Предложението за решение се приема
8. Докладна записка от кмета на община Роман относно: кандидатстване на
община Роман с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. за „Предоставяне на социални и здравни услуги в
общността на общините Луковит и Роман“.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 120
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с т.7. от раздел 22 от Условия за
кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на възмездна финансова помощ
BG05M9OP001 -2.091 МИГ Луковит – Роман - „Предоставяне на социални и здравни услуги
в общността в общините Луковит и Роман“Общински съвет – Роман:
1. Дава съгласие община Роман да изготви и подаде проектно предложение
„Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни в община
Роман“ за финансиране по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 -2.091 МИГ
Луковит – Роман - „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините
Луковит и Роман
2. Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта „Подкрепа за
социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни в 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” – 8 гл. 1.Валери Лилов Стаменов;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Кръстю Петков Кръстев;
4.Богдан Маринов Цеков;
5.Валентин Вутов Йолов;
6.Христина Петкова Тодорова;
7.Даниел Константинов Димитров;
8.Цветан Данчев Цолов;
“ПРОТИВ” – 5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Божидар Тодоров Нинов;
4.Красимир Петков Петков;
5.Стефан Илиев Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
9. Докладна записка от кмета на община Роман относно: Допълнение на
списъка на длъжностите в ОБА Роман, приложение № 8, които имат право на
транспортни разноски.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 121
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 34, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 381/30.12.2019 година – за изпълнението
на Държавния бюджет на Република България за 2020 година, Общински съвет – Роман:
Допълва под № 17 в Раздел І„Пътуващ персонал от общинската администрация,
дейности и звена” в частта „Общинска администрация” Списъка по Приложение № 8 за
2020 година, считано от 04.05.2020 г. със следната длъжност:
№
І.
17.

Заемана длъжност
Общинска администрация
Технически изпълнител

Маршрут
Синьо бърдо – Роман – Синьо бърдо

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Валери Лилов Стаменов;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Кръстю Петков Кръстев;
4.Богдан Маринов Цеков;
5.Валентин Вутов Йолов;
6.Росен Данчев Цолов;
7.Даниел Константинов Димитров;
8.Цветан Данчев Цолов;
9.Красимир Петков Петков;
10.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – 1 гл. 1.Божидар Тодоров Нинов;
“ВЪЗД.СЕ”– 2 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;

Предложението за решение се приема
10. Разни.

В 1330 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/

