
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№15 
           Днес 31.08.2020г. 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. Христина Петкова Тодорова 

8. Росен Данчев Цолов; 

9. Петко Вълчев Петков 

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 13
00

ч. 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 да 

влезе като т.28. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: 
Използване на натрупаните общи отчисления по чл.64 от „Закона за управление на отпадъците“ за 

изграждане на довеждащ път до площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на 

Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит. 

С 11 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  предложи в дневния ред да 

влезе като т.29. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: 
Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за 

извършване на неотложни текущи ремонти на Общински пътища и на улична мрежа. 

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 като т.30. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: 

Покана за свикване на общо събрание на акционерите на МБАЛ „Хр.Ботев“ АД гр.Враца. 
С 11 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  предложи в дневния ред да 

влезе като т.31. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: 

Предложение за закриване на група “Звънче“ с.Струпец - обособена група към ДГ „Зора“ 

гр.Раман. 
С 10 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

 

С 8 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 Стаменов – председател на Общински съвет Роман 

относно: приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Роман за първото полугодие на 

2020 година  

3. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. Молба 

№ 351/13.08.2020 

4.  Докладна   записка   от   Валери     Ролански  –  Кмет    на   Община   Роман   

относно:  Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. 

Молба № 352/13.08.2020 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. Молба 

№ 353/13.08.2020 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. Молба 

№ 354/13.08.2020 

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

относно: Допълване на списъка на длъжностите по бюджета на община Роман за 2020г. – 

приложение №8, раздел III „Пътуващ персонал от КСУДУ“, които имат право на транспортни 

разноски за 2020 година. 

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

относно: Допълване на списъка на длъжностите в ОбА-Роман по бюджета на община Роман за 

2020г.- приложени  №8, които имат право на транспортни разноски за 2020 година. 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№357 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№358 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№359 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№370 



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

относно: Разрешение за формиране ва маломерни паралелки за учебната 2020/2021г. в СУ 

„Васил Левски“ гр.Роман. 

14. Предложение   от  Валери   Ролански   –    Кмет     на    Община   Роман    

относно: Допускане и направа на Подробен устройствен план и план за регулация /ПУП и ПР/ 

за с.Долна Бешовица, кв.62, УПИ – I /Доказана е собственост от 700 кв.м., която е част от 

посочения урегулиран поземлен имот/. 

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

относно: одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания 

годишен финансов отчет на община Роман за 2019г. 

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

относно: общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Роман и годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Роман 

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

относно: искания от общинска служба земеделие Роман за предоставяне на  поземлени имоти 

на наследодатели 

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

относно: промяна в предназначението на имоти публична общинска собственост в частна 

общинска собственост 

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

относно: откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

недвижим имот частна общинска собственост и утвърждаване на експертна оценка 

20.  Докладна    записка    от   Валери   Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман  

относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г за имот край село К.поле 

21.  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. 

22. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: информация за текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на общината за 

полугодието на 2020 година. 

23. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: информация по чл.137,ал.1,т.2 и 3 от Закона за публичните финанси на община Роман 

за първото полугодие на 2020г 

24. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: предложение за актуализация на бюджета и на капиталовите разходи за 2020год. На 

община Роман. 

25. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД Враца. 

26. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: откриване на продажба на дълготраен материален актив (ДМА) по реда на чл.35, ал.1 

и ал.6 от Закона за общинската собственост 

27. Докладна записка  от Валери Стаменов – председател на Общински съвет Роман 

относно: Определяне на Общински съветник за участие в комисия. 

28. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Използване на натрупаните общи отчисления по чл.64 от „Закона за управление на 

отпадъците“ за изграждане на довеждащ път до площадка за временно съхранение на строителни 

отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит. 

http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf


29. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на Общински пътища и на улична мрежа. 

30. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Покана за свикване на общо събрание на акционерите на МБАЛ „Хр.Ботев“ АД 

гр.Враца. 

31. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Предложение за закриване на група “Звънче“ с.Струпец - обособена група към ДГ 

„Зора“ гр.Раман. 

 

 

 

 

 
1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

2. Докладна  записка  от  Валери Стаменов – председател на Общински съвет Роман 

относно: приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Роман за първото полугодие на 

2020 година  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 151  

На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и при мотиви, 

изложени в докладната записка - Приема Отчет за дейността на Общински 

съвет – Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – 6гл.  1.Тихомир Василев Вълчев; 

   2.Христина Петкова Тодорова; 

   3.Росен Данчев Цолов; 

   4.Петко Вълчев Петков; 

   5.Красимир Петков Петков; 

   6.Стефан Илиев Петков; 

   

“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. Молба 

№ 351/13.08.2020 



След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 152  
 На основание чл.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: 

 -Галина Йорданова Димитрова 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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:  Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. 

Молба № 352/13.08.2020 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 153  
 На основание чл.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: 

 -Цветелина Цветанова Петрова 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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 
 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. Молба 

№ 353/13.08.2020 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 154  
 На основание чл.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: 

 -Антоанета Страхилова Генчева 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. Молба 

№ 354/13.08.2020 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 155  
 На основание чл.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: 

 -Анатоли Сашов Борисов 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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: Допълване на списъка на длъжностите по бюджета на община Роман за 20250г. – 

приложение №8, раздел III „Пътуващ персонал от КСУДУ“, които имат право на транспортни 

разноски за 2020 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 156  
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 № 4 в Раздел ІІІ „Пътуващ персонал от КСУДУ гр.Роман“ към точка І 

“Педагогически персонал“ Списъка по Приложение № 8 за 2020 година, считано от 01.07.2020 

г. със следната длъжност: 

№  Заемана длъжност Маршрут 

ІІІ. Пътуващ персонал от КСУДУ  

І. Педагогически персонал  

1.4. Социален работник Мездра – Роман – Мездра 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 3гл.   1.Иван Алексиев Тодоров; 

  2.Христина Петкова Тодорова; 

  3.Петко Вълчев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – 3гл. 1.Даниел Константинов Димитров; 

  2.Красимир Петков Петков; 

       3.Стефан Илиев Петков; 

     

“ВЪЗД.СЕ”–7гл. 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.Цветан Данчев Цолов; 

Предложението за решение не се приема 



 

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

относно: Допълване на списъка на длъжностите в ОбА-Роман по бюджета на община Роман за 

2020г.- приложени  №8, които имат право на транспортни разноски за 2020 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 157  
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 № 18 в Раздел І „Пътуващ персонал от общинската администрация, 

дейности и звена” в частта „Общинска администрация” Списъка по Приложение № 8 за 2020 

година, считано от 01.08.2020 г. със следната длъжност: 

№  Заемана длъжност Маршрут 

І. Общинска администрация  

18. Изпълнител  „ПОПУ“ Струпец – Роман – Струпец 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№357 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 158  
 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 новородено дете – Лидия 

Румиславова Владова родена на 30.06.2020г. , заявена от майката Анна Христова Крумова с 

Молба-декларация, вх.№9400-1024/24.07.2020г. поради факта, че не отговаряне на изискванията 

на т.2 от „Критерии и регламент за изплащане на сума от 100 лева за подпомагане на 

новородено дете за жители на община Роман.“, а именно поне единият от родителите през 

последните три години действително е живял в едно от населените места на територията на 

община Роман. 



ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.     

      

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

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

4.Красимир Петков Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

 

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова не гласува; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№358 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 159  
 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 новородено дете – Георги 

Христов Илиев роден на 26.05.2020г. , заявена от майката Христина Илиева Красимирова с 

Молба-декларация, вх.№9400-1014/23.07.2020г. поради факта, че не отговаряне на изискванията 

на т.2 от „Критерии и регламент за изплащане на сума от 100 лева за подпомагане на 

новородено дете за жители на община Роман.“, а именно поне единият от родителите през 

последните три години действително е живял в едно от населените места на територията на 

община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.     

      



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

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

4.Красимир Петков Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

 

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова не гласува; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№359 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 160  
 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 новородено дете – Цветелина 

Цветанова Петрова родена на 04.06.2020г. , заявена от майката Искра Иванова Томова с  Молба-

декларация, вх.№9400-1073/31.07.2020г. поради факта, че не отговаряне на изискванията на т.2 

от „Критерии и регламент за изплащане на сума от 100 лева за подпомагане на новородено дете 

за жители на община Роман.“, а именно поне единият от родителите през последните три 

години действително е живял в едно от населените места на територията на община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.     

      

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

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

4.Красимир Петков Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

 

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова не гласува; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

дете.вх.№370 



След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 161  
 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 – Цветелина 

Веселинова Славова родена на 08.05.2019г. , заявена от майката Таня Петрова Гергова с Молба-

декларация, вх.№9400-1150/14.08.2020г. поради факта, че не отговаряне на изискванията на т.2 

от „Критерии и регламент за изплащане на сума от 100 лева за подпомагане на новородено дете 

за жители на община Роман.“, а именно поне единият от родителите през последните три 

години действително е живял в едно от населените места на територията на община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.     

      

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

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

4.Красимир Петков Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

 

Общинският съветник Христина Петкова Тодорова не гласува; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Разрешение за формиране ва маломерни паралелки за учебната 2020/2021г. в СУ 

„Васил Левски“ гр.Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 162  

ОбС-Роман Дава съгласие за формиране на маломерни паралелки в СУ „Васил Левски“ 

гр.Роман, без да осигурява допълнителни средства над определените по единни разходни 

стандарти но СУ „Васил Левски“ гр.Роман, поради наличието на собствени средства. 

Училище/ 

Населено място 

Средно училище „Васил Левски“ гр.Роман 

Общ брой 

ученици в 

училището 

 

255 

Клас/ 

паралелка 

Брой ученици    Недостиг до             Разходен    Източник на 

                            норматива за           стандарт     до финансиране 

                            минимален брой 

VIII б 13                          5                             2 273лв.     Бюджет на училището 



IX б 14                          4                             2 273лв.     Бюджет на училището 

Xа 14                          4                             1 869лв.     Бюджет на училището 

X б 17                          1                             2 273лв.     Бюджет на училището 

 

  Общинският съветник Христина Петкова Тодорова си направи отвод 
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.Петко Вълчев Петков; 

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 
 

14. Предложение    от    Валери     Ролански    –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Допускане и направа на Подробен устройствен план и план за регулация /ПУП и ПР/ 

за с.Долна Бешовица, кв.62, УПИ – I /Доказана е собственост от 700 кв.м., която е част от 

посочения урегулиран поземлен имот/. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 163  
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет-Роман: 

1.Разрешава изработването на Подробен Устройствен план и План за регулация /ПУП ПР/ 

в км.62, УПИ I - 285, по плана на с.Долна Бешовица, Община Роман за обособяване на 

възстановената собственост – площ от 700 кв.м., като новото УПИ да запази същото 

предназначение като на квартала-„ за футболно игрище и съблекални“. 

 2.Изготвения ПУП –ПР да се съгласува съгласно изискванията на ЗУТ. 

3.Възлага на Кмета на Община Роман след разрешението за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – Регулационен план /ПУП-ПР/ за възстановената собственост с 

площ – 700 кв.м., да ги съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 



9.Петко Вълчев Петков; 

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 
 

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

относно: одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одитна консолидирания 

годишен финансов отчет на община Роман за 2019г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 164  
 На основание чл.140, ал.1 от ЗПФ, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.4 от Правилника 

за организацията и дейността на общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация ОбС-Роман– Приема одитен доклад №0100303320 на Сметна 

палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община 

Роман за 2019г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.    

      

“ВЪЗД.СЕ”–6гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Христина Петкова Тодорова; 

3.Росен Данчев Цолов; 

4.Петко Вълчев Петков; 

5.Красимир Петков Петков; 

6.Стефан Илиев Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Роман и годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Роман 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 165  
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.197 от ЗПУО приема: 

http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf


 1.Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Роман /2020-2022г./ 

 2.Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Роман за 2020г. 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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    Валери     Ролански   –  Кмет  на  Община  Роман  

относно: искания от общинска служба земеделие Роман за предоставяне на  поземлени имоти 

на наследодатели 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 166  
      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във връзка с ал.2 от § 

27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползване за земеделски земи /ДВ бр.№ 62/10.08.2010 г./, Общински съвет  

Роман: 

І.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници върху земеделска 

земя на следните имоти, както следва: 

    Поземлен имот с кадастрален номер 69972.39.80 с площ от 3,706 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: естествени ливади, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.39.27, находящ се в местност ШИПКОВИЦА в с. Струпец, община Роман 

и  

   Поземлен имот с кадастрален номер 69972.39.81 с площ от 4,454 дка, при трайно предназначение: 

Земеделска територия, НТП: естествени ливади, образуван от поземлен имот с идентификатор 

69972.39.27, находящ се в местност ШИПКОВИЦА в с. Струпец, община Роман на наследниците  на 

Цано Вътов Стефанов. 

ІІ. При наличие на сключени договори за наем за имоти възстановени по т.І Общински съвет 

Роман, възлага на Кмета на община Роман да прекрати същите по реда на Закона за общинската 

собственост  след  изтичане на стопанската година, в която е издадено решението на Общинска 

служба по земеделие –  Роман и сключване на нов договор за срока на договора с част  от имота 

http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/StrategyDevChild20202022.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf
http://roman.bg/plan/PlanDevChild2020.pdf


останал след възстановяване при наемна цена съобразена със средното рентно плащане за 

съответното землище. 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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   Валери   Ролански  –  Кмет    на   Община   Роман  

относно: промяна в предназначението на имоти публична общинска собственост в частна 

общинска собственост 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 167  
     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.305, ал.2, т.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование ОбС-Роман: 

1.Изключва от списъка на обекти, публична общинска собственост и обявява за частна 

общинска собственост, следния имот: Масивна сграда на един етаж със сутерен със застроена 

площ от 80 кв.м, находяща се в УПИ VII с пл.№ 752 в кв.38 с площ от 660 кв.м /измерена 

графично/ по Кадастрален и регулационен план на гр. Роман, община Роман, идентифициран с 

АПОС № 1414/11.02.2010 г. 

2.Обявява описаният в т.1 имот за частна общинска собственост. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    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; 

9.Красимир Петков Петков; 

10.Стефан Илиев Петков; 

 



“ПРОТИВ” – няма.  

 

“ВЪЗД.СЕ”–3гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

недвижим имот частна общинска собственост и утвърждаване на експертна оценка 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 168 
    1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС и 

чл.31, т.2 от Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване 

и продажба на общински жилища, Общински съвет Роман, допълва Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 51 

прието с протокол № 6 от 28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с общински жилищен имот 

със ЗП от 41,57, представляващ ап.6 в бл.3, вх. Б и мазе № 6 със ЗП от 3,80 кв.м, находящ се в 

УПИ I, пл.№ 924 в кв.61 по Кадастралния и регулационен план на гр. Роман, одобрен със 

Заповед № 154/06.06.1996 г. на Кмета на община Роман, актуван с АЧОС № 1906/18.10.2013 г.  

     2. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от  ЗОС и чл.49, 

ал.2 от Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и 

продажба на общински жилища,  Общински съвет Роман, утвърждава изготвена оценка на 

жилищен  имот в бл.3 вх. Б ап.6 със ЗП 41,57 кв.м и мазе № 6 със ЗП от 3,80 кв.м в гр. Роман, 

представляващ самостоятелен обект в сграда върху УПИ I, пл.№ 924 в кв.61 по Кадастралния и 

регулационен план на гр. Роман одобрен със Заповед № 154/06.06.1996 г. на кмета на община 

Роман в размер на 2140,00 лв. /Две хиляди сто и четиридесет лева/ без включен ДДС. Имота 

е идентифициран и актуван с АЧОС № 1174/16.09.2005 г.  

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    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.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.       

    

“ВЪЗД.СЕ”–3гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Красимир Петков Петков; 

Предложението за решение се приема 
 



20.  Докладна    записка    от   Валери   Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман  

относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г за имот край село К.поле 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 169  
    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., приета с решение № 51 прието с протокол № 6 от 28.01.2020 г. на 

Общински съвет Роман с поземлен имот с идентификатор 35910.109.55, площ от 11124 кв.м, 

трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива, категория на земята при 

неполивни условия: трета в местност КРАЙ СЕЛО, с. Камено поле, община Роман, 

идентифициран с АЧОС № 3719/22.07.2020 г. 

   2. Възлага на Кмета на Общината да открие процедура за отдаване под наем чрез публично 

оповестен търг, на посочения в т.1 имот, земеделска земя с площ от 11124 кв.м  при начална 

тръжна цена в размер на  155,74 лв. /сто петдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки/ 

определена, съгласно тарифа приета с Решение № 134 на Общински съвет гр. Роман с протокол 

№ 14/26.08.2016 г. и сключване на договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ за срок от 5 години.    

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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 
 

21.  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  № 170  
      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 недвижим имот, 

частна общинска собственост, представляващ: търговски обект, представляващ масивна сграда, 

построена върху канал в гр. Роман със застроена площ от 30 кв.м, състояща се от основно, 



складово помещение и коридор, находящо се между кв.27 и кв.30 по плана на гр. Роман, 

община Роман, идентифициран с АЧОС № 934/16.04.2003 г. 

  2. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.6 от  ЗОС Общински 

съвет Роман, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 

подробно описания в т.1 от настоящата недвижим имот, частна общинска собственост. 

  3. Определя цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, 

регистриран по ЗНО  в размер на 3 660,00 лв./ три хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без 

начислен ДДС или 122,00 лв./кв.м. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

       2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Валентин Вутов Йолов; 

5.Христина Петкова Тодорова; 

6.Петко Вълчев Петков; 

7.Даниел Константинов Димитров; 

8.Цветан Данчев Цолов; 

9.Красимир Петков Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.    

  

“ВЪЗД.СЕ”–няма. 1.Богдан Маринов Цеков; 

   2.Тихомир Василев Вълчев; 

   3.Росен Данчев Цолов; 

   4.Стефан Илиев Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

22. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: информация за текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на общината за 

полугодието на 2020 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 171  
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, ОбС-Роман, приема информацията за изпълнението на бюджета и 

сметките за средства от Европейския съюз на община Роман за първото Полугодие на 2020г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9гл.      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; 

9.Стефан Илиев Петков; 

 



“ПРОТИВ” – няма.        

 

“ВЪЗД.СЕ”–4гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Росен Данчев Цолов; 

3.Петко Вълчев Петков; 

4.Красимир Петков Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

23. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: информация по чл.137,ал.1,т.2 и 3 от Закона за публичните финанси на община Роман 

за първото полугодие на 2020г 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 172  
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, ОбС-Роман, приема информацията за останалите показатели, сделки и 

операции по реда на чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПФ на община Роман за първото Полугодие на 

2020г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

7.Христина Петкова Тодорова; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

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

 

“ВЪЗД.СЕ”–2гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

     2.Красимир Петков Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

24. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: предложение за актуализация на бюджета и на капиталовите разходи за 2020год. На 

община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 173  
 На основание ч.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ и чл.36 от Наредбата за условията 

и реда за съставяни на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане  на бюджета на община Роман, ОбС-Роман: 

 1.Приема актуализацията на бюджета на община Роман за 2020 година по приходна и 

разхода в увеличение със 2861 лв., съгласно Приложение №1. 

 2.Приема актуализация на списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2020 

година и свързаните с нея промени в разходите по бюджета, съгласно Приложение №2 



ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – 1гл.   1.Красимир Петков Петков; 

 

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

2.Христина Петкова Тодорова; 

3.Росен Данчев Цолов; 

4.Петко Вълчев Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

25. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД Враца. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 174  
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

ОбС-Роман: 

1.Определя Валери Георгиев Ролански, Кмет на община Роман, за представител в 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 

обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, Враца. При невъзможност да присъства на 

Общото събрание, като представител да участва Соня Тинчева-Зам.кмет на Община Роман. 

2.По т.1 от дневния ред Общински съвет-Роман дава мандат на Валери Романски-Кмет 

на Община Роман, в качеството му на представител на Община Роман в Асоциацията, за 

предоставяне на позиция на общината по т.1 от дневния ред да приеме/одобри решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата и бюджета на Асоциация по ВиК-Враца за 

2021г., в размер на 20 000 лв./двадесет хиляди лева/. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

       2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

7.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

13.Стефан Илиев Петков; 



 

“ПРОТИВ” – няма.     

 

 “ВЪЗД.СЕ”–2гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

      2.Красимир Петков Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

26. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: откриване на продажба на дълготраен материален актив (ДМА) по реда на чл.35, ал.1 

и ал.6 от Закона за общинската собственост 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 175  
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал.6 от ЗОС и чл.50, ал.1 от 

НРПУРОИ на Общински съвет  Роман, ОбС - Роман дава  съгласие за продажба на 

Комбиниран багер - челен товарач „FERMEC“ с инвентарен номер  7-2059, модел MF 800.  

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и т.1 от 

настоящата, Общински съвет Роман определя цена, въз основа на експертна оценка  в размер на 

6 700,00 лв./ шест хиляди и седемстотин лева/ без начислен ДДС. 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

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 
 

27. Докладна записка  от Валери Стаменов – председател на Общински съвет Роман 

относно: Определяне на Общински съветник за участие в комисия. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 176  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 и чл.47, ал.1 и ал.2 от Наредба 

№8 за условията и реда за управление правата на собственост на община Роман върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с решение №149 от Протокол 

№14/24-07-2020г. на Общински съвет-Роман, ОбС-Роман определя общинските съветници да 

представляват Общински съвет-Роман в Общинската комисия по избор на управител на „Роман-

Автотранспорт“ ЕООД за срока на работа на комисията. 

ГЛАСУВАНЕ: 



“ЗА” – 6гл.      1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Даниел Константинов Димитров; 

6.Цветан Данчев Цолов; 

 

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

    

 “ВЪЗД.СЕ”–5гл. 1.Валентин Вутов Йолов; 

2.Тихомир Василев Вълчев; 

3.Христина Петкова Тодорова; 

4.Петко Вълчев Петков; 

5.Красимир Петков Петков; 

 

     Общинският съветник Росен Данчев Цолов не гласува 

Предложението за решение не се приема 

 
28. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Използване на натрупаните общи отчисления по чл.64 от „Закона за управление на 

отпадъците“ за изграждане на довеждащ път до площадка за временно съхранение на строителни 

отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 177  

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.5 и ал.10 от Закона за 

управление на отпадъците и чл.49 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация ОбС-Роман: 

1.Дава съгласие да бъдат използване част от натрупаните общи отчисления по чл.64 от 

ЗОУ внесени по сметката на РИОСВ-Плевен от общините членки на „Регионално сдружение за 

управление на отпадъци-регион Луковит“, за изграждане на довеждащ път от 686 м., път част от 

Регионален център за управление на отпадъците и площадка за временно съхранение на 

строителни отпадъци до 200 159,9лв./двеста хиляди сто петдесет и девет лева и 90ст./ с ДДС. 

2.Възлага на Кмета на община  Луковит изпълнението на настоящото решение. 

3.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 от 

Административния процесуален кодекс, с оглед защита на особено важен обществен интерес. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      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” – няма.  

 



“ВЪЗД.СЕ”–6гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Христина Петкова Тодорова; 

3.Росен Данчев Цолов; 

4.Петко Вълчев Петков; 

5.Красимир Петков Петков; 

6.Стефан Илиев Петков; 

Предложението за решение се приема 
 

29. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на Общински пътища и на улична мрежа. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 178  

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.87 от Закона за държавния 

бюджетна Република България за 2020 година, чл.124, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните 

финансиичл.36 от Наредба та за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Роман, ОбС-Роман дава съгласие Кмета на общината да направи 

предложение пред министъра на финансите за трансформация на целева субсидия за капиталови 

разходи по бюджета на общината по чл.50 от ЗДБРБ за 2020г. в целеви трансфер за финансиране 

на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 370 398 

лв./триста и седемдесет хиляди триста деветдесет и осем лева/ по обекти съгласно Приложение 

№12. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    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.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.       

 

“ВЪЗД.СЕ”–3гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

     2.Росен Данчев Цолов; 

     3.Красимир Петков Петков; 

Предложението за решение се приема 

 
30. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Покана за свикване на общо събрание на акционерите на МБАЛ „Хр.Ботев“ АД 

гр.Враца. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 



РЕШЕНИЕ  № 179  

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.11 ал.3, т.8 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация ОбС-Роман, във връзка с чл.220 от Търговския закон и чл.12, ал.1  от Наредба №8 

за условията и реда за управление правата на собственост на община Роман върху общинската 

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 акционерите на МБАЛ „Хр.Ботев“ АД, гр.Враца, което ще се 

проведе на 28.09.2020г. от 10
30

часа в гр.Враца, бул.“Втори юни“№68, заседателна зала на ет.3, 

находящ се в административната сграда на лечебното заведение /резервна дата 16.10.2020г. от 

10
30

 часа/, като гласува по точка 1 от дневния ред гласува със „ЗА“, по точка 2 от дневния ред в 

поканата по преценка и в интерес на Община Роман. 

2.При обективна невъзможност да присъства на Общото събрание, като представител да 

участва Соня Тинчева-Зам.кмет на Община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

       2.Иван Алексиев Тодоров;  

3.Богдан Маринов Цеков; 

4.Валентин Вутов Йолов; 

5.Тихомир Василев Вълчев; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Петко Вълчев Петков; 

9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.       

    

“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Кръстю Петков Кръстев; 

Предложението за решение се приема 

 
31. Докладна   записка   от   Валери    Ролански   –   Кмет    на   Община  Роман  

относно: Предложение за закриване на група “Звънче“ с.Струпец - обособена група към ДГ 

„Зора“ гр.Раман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 180  

              Общински съвет-Роман дава съгласие да бъде проведена процедура по закриване на 

група „Звънче“ с.Струпец към ДГ „Зора“ гр.Роман от Кмета на община Роман, като възлага на 

Кмета на общината:  

1.Да закрие група „Звънче“ с.Струпец, считано от 01.09.2020г. 

  2.Да създаде организация за децата, които са записани в групата, да бъде осигурен 

общински транспорт, както и придружител от детското заведение , при превозването им. 

  3.Да създаде организация задължителната документация от закритата група в 

с.Струпец, да бъде приета и съхранявана от ДГ „Зора“ гр.Роман. 

  4.Да стопанисва имуществото, в т.ч. сградния фонд на закритата група в с.Струпец. 

ГЛАСУВАНЕ: 



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

       2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Петко Вълчев Петков; 

7.Даниел Константинов Димитров; 

8.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – няма.     

    

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

   2.Христина Петкова Тодорова; 

   3.Росен Данчев Цолов; 

   4.Красимир Петков Петков; 

   5.Стефан Илиев Петков; 

Предложението за решение се приема 

 
 

В 14
30

 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/ 


