ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№13
Днес 29.06.2020г. 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. Даниел Константинов Димитров;
10.Цветан Данчев Цолов;
11.Красимир Петков Петков;
12.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, Красимир Кръстев-Управител н „Автотранспорт Роман“ ЕООД

В 1230ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 12 общински съветници.

С 12 гласа “ЗА” от 12 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: отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете.
3. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост за
поставяне на вендинг машина „Кафе автомат“ по т.4 от раздел II на Годишната
програма за управлениие и разпореждане с имоти общинска собственост през
2020г.
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на
имот публична общинска собственост- язовир, с. Стояновци, община Роман.
5. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: кандидатстване на община Роман с проектно предложение по Целева
програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите,
настанени в социални услуги делегирана от държавата дейност от резидентен тип
и домове за деца, лишени от родителска грижа.
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020 г и отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост с вх.№296.
7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020 г приета с решение №51 от протокол
№6/28.01.2020г. с вх.№297.
8. Докладна записка от инж. Валери Стаменов– Председател на
Общинския съвет относно: Годишен финансов отчет за 2019г. на „Роман
автотранспорт“ ЕООД.
9. Докладна записка от инж. Валери Стаменов– Председател на
Общинския съвет относно: Избор на представител на Общинския съвет в
Общинската експертна комисия за спорт.
10. Докладна записка
от Христина Петкова Тодорова относно:
осигуряване на средства за тържествена вечер на учениците от випуск 74 в средно
училище „Васил Левски“.
11. Разни.
1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на
новородено дете.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 123

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:
-Ивона Валериева Дочева

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.Росен Данчев Цолов;
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
3. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост за
поставяне на вендинг машина „Кафе автомат“ по т.4 от раздел II на Годишната
програма за управлениие и разпореждане с имоти общинска собственост през
2020г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 124
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.20, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и в изпълнение на т.4 от раздел II.имоти за
отдаване под наем през 2020 г от Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2020 г. приета с Решение № 51 в протокол № 6/28.01.2020 г. на
Общински съвет Роман, Общински съвет Роман дава съгласие и възлага на Кмета на Община
Роман да открие процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг за част от имот,
представляващ терен с площ от 2 кв.м, находящ се в партерната част от сградата на община
Роман, публична общинска собственост, идентифициран с АОС № 367/08.12.1999 г. за
поставяне на вендинг машина, тип: „КАФЕ-АВТОМАТ“.
2. На основание чл.41, ал.1 от ЗОС определя начална тръжна цена в размер на 30,00 лв.
/тридесет лева/ без включен ДДС, определена по реда на чл.19, ал.7 от Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и услуги на Общински съвет Роман и
сключване на договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и НРПУРОИ за срок от 5
години.

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.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
9.Даниел Константинов Димитров;
10.Цветан Данчев Цолов;
1111.Красимир Петков Петков;
.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Красимир Петков Петков;

Предложението за решение се приема
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на
имот публична общинска собственост- язовир, с. Стояновци, община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 125
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19а от Закова за водите, Общински съвет
Роман дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на
държавата на „Микроязовир“ с. Стояновци с площ от 43 337 кв.м в поземлен имот с
идентификатор 69554.10.321 при трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекта в община Роман, идентифициран с АПОС № 3181/27.03.2019 г.
2.Общински съвет Роман възлага на Кмета на община Роман да извърши всички правни
и фактически действия във връзка с изпълнението на горното решение по реда на чл.19б от
Закона за водите. (Нов - ДВ, бр.61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.).

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.Росен Данчев Цолов;
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
5. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: кандидатстване на община Роман с проектно предложение по Целева
програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите,
настанени в социални услуги делегирана от държавата дейност от резидентен тип
и домове за деца, лишени от родителска грижа.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с процедура за набиране на проектни
предложения по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и
младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал.1, т.2 от
Закона за социалното подпомагане.
1.Дава съгласие община Роман да изготви и подаде проектно предложение по Целева
програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални
услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от
родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното
подпомагане.
2.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 по гореизложената Целева програма.

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.Росен Данчев Цолов;
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
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020 г и отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост с вх.№296.

Общинският съветник Иван Алексиев напусна залата

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 127
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 20,
ал.1 и ал.2 и чл.75 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет Роман, възлага на Кмета на
община Роман да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот –
Публична общинска собственост, актуван с АПОС № 367/08.12.1999 г., а именно: помещението
от 20 кв.м, представляващо самостоятелен обект в северната част от първи етаж от
административната сграда на община Роман в УПИ II с пл.№ 691, 693 от кв.36 по плана на
гр.Роман, община Роман при следните условия:
1.Начална месечна наемна цена: 34,50 лв./тридесет и четири лева и петдесет стотинки/ с
включен ДДС.
2.Депозит за участие в конкурс в размер на 10 % от НМНЦ.
3.Срок на наемане – 9 години.
4.Предназначение: Базова станция на кабелна телевизия.
5.Критерии за оценка на предложенията:
Максимална оценка за предложения включващи евентуални обезпечения, а именно: абонамент
на учреждения на общинска и бюджетна издръжка за сметка на месечната наемна цена.
За срока на отдаване да обслужва и оказва техническа помощ.
Право на безплатно ефирно време в исканото от тях време.
В конкурса могат да участват еднолични търговци и търговски дружества с лиценз за
осъществяване на такава дейност без задължения към общината и към Националната „Агенция
на приходите”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Даниел Константинов Димитров;
9.Цветан Данчев Цолов;
10.Красимир Петков Петков;
11.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2020 г приета с решение №51 от протокол
№6/28.01.2020г. с вх.№297.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 128

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл.35, ал.1 и ал. 6 от ЗОС, Общински съвет Роман допълва Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. приета с
Решение № 51 в протокол № 6/28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с имот 207.30, с площ от
362 кв.м, Вид територия: Селско стопанство, НТП: §4 в местност ПРИСОЕТО, гр. Роман,
община Роман, код по ЕКАТТЕ: 62997, идентифициран с АОС № 3671/02.06.2020 г.
2.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор с лицензиран експерт оценител
на имоти, регистриран по ЗНО за изготвяне на пазарна цена на подробно описания имот в т.1 от
настоящата, като изготвената оценка, бъде представена на вниманието на Общински съвет
Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 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.Даниел Константинов Димитров;
9.Цветан Данчев Цолов;
10.Красимир Петков Петков;
11.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
8. Докладна записка от инж. Валери Стаменов– Председател на
Общинския съвет относно: Годишен финансов отчет за 2019г. на „Роман
автотранспорт“ ЕООД.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 от ТЗ, чл.10, ал.1, т.3 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Роман в търговските
дружества и при мотиви, подробно изложени в Предложението , ОбС-Роман Приема годишен

финансов отчет за 2019г. на „Роман автотранспорт“ ЕООД.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 5 гл. 1.Валери Лилов Стаменов;
2.Кръстю Петков Кръстев;
3.Богдан Маринов Цеков;
4.Валентин Вутов Йолов;
5.Цветан Данчев Цолов;
“ПРОТИВ” – 1гл. 1.Красимир Петков Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–5гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;

2.Христина Петкова Тодорова;
3.Росен Данчев Цолов;
4.Даниел Константинов Димитров;
5.Стефан Илиев Петков;

Предложението за решение не се приема
9. Докладна записка от инж. Валери Стаменов– Председател на
Общинския съвет относно: Избор на представител на Общинския съвет в
Общинската експертна комисия за спорт.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 130
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.3,ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане от
бюджета на Община Роман на дейността на спортните клубове и ползването на спортните
обекти и съоръжения, собственост на Община Роман, Общински съвет Роман определя
Валентин Вутов Йолов-Председател на постоянната комисия по образование, култура,
спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване , социални дейности и трудова заетост
да представлява Общинския съвет Роман в Общинската експертна комисия за спорт /ОЕКС/, за
срока на мандата си.

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

Предложението за решение се приема
10. Докладна записка
от Христина Петкова Тодорова относно:
осигуряване на средства за тържествена вечер на учениците от випуск 74 в средно
училище „Васил Левски“.

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова си направи отвод
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ № 131
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 500,00 лева /петстотин 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 500.00 лева /петстотин лева/, с които дофинансира бюджета на Средно училище
„Васил Левски“ гр.Роман, дейност 322, Общообразователни училища“ със сумата от 500.00 лева
/петстотин лева/.
Средствата са с целево предназначение – за тържествена вечеря на 27.06.2020г. на
учениците от Випуск 74, завършващи средно образование Средно училище „Васил Левски“
гр.Роман през 2020г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 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.Даниел Константинов Димитров;
8.Цветан Данчев Цолов;
9.Красимир Петков Петков;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Стефан Илиев Петков;

Предложението за решение се приема
11. 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/

