
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№16 
           Днес 29.09.2020г. 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. 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.  

 

               В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.  

 

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

влезе като т.1. Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-

Роман   относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС-Роман-

мандат 2019-2023г. 

 
С 7 гласа „ЗА“ от 12  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

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

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

относно: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване /ПУП и ПРЗ/ на новообразуван поземлен имот с 

кадастрален №533 по плана на с.Кунино,  

 
С 12 гласа „ЗА“ от 12  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 



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

влезе като т.16. Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-

Роман   относно: Прекратяване договора на юриста на ОбС-Роман Румен Антов. 
 

С 7 гласа „ЗА“ от 12  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

 

С 11 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече при 

следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1. Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-Роман   

относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС-Роман-мандат 

2019-2023г. 

2.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

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

относно: промяна в състава на постоянните комисии към ОбС- Роман 

4. Докладна  записка  от  Група общински съветници от ПП ВМРО към ОбС-Роман  

относно: Поставяне на паметна плоча  на Гено Димитров. 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.  № 399 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.  № 400 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.  № 401 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.  № 408 

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

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

дете.вх.№402 

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

относно: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на община Роман. 

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

относно: Определяни на общинско жилище за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди по реда на чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС. 

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

относно: Продажба на земя-ЧОС  на собственика на построена върху нея сграда по реда на 

чл.35, ал.3 от ЗОС. 

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

относно: Искания с вх.№0400-236/31.08.2020г. от Общинска служба земеделие Роман за 

предоставяне на поземлени имоти на наследодатели. 

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

относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните 

сметки и фондове на община Роман за 2019г. 

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

относно: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване /ПУП и ПРЗ/ на новообразуван поземлен имот с 

кадастрален №533 по плана на с.Кунино,  

16. Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-Роман   

относно: Прекратяване договора на юриста на ОбС-Роман Румен Антов.. 



1.Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-Роман   

относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС-Роман-мандат 

2019-2023г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 181  
 Общински съвет Роман след проведено тайно гласуване с 7 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ 

предсрочно прекрати правомощията на Председателя на ОбС-Роман. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.                               “ПРОТИВ” – 5гл.                        “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 

2.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

 

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

относно: промяна в състава на постоянните комисии към ОбС- Роман 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 182  

 Общинският съветник Петко Вълчев Петков да бъде избран за член на 

комисията по Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, 

опазване на околната среда и използване на природните ресурси и на комисията 

по Конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с 

корупцията и жалби на граждани. 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 
4. Докладна  записка  от  Група общински съветници от ПП ВМРО към ОбС-Роман  

относно: Поставяне на паметна плоча  на Гено Димитров. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 183 



На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.57 от ЗУТ, ОбС.- Роман дава съгласие за 

поставяне на паметна плоча на Гено Димитров, роден в село Струпец и отдал живота си на 

борбата за обединяване на България.  

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

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: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.№ 399 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 184  
 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: 

 -Симеонка Кирилова Узунова 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

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:  Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. № 400 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 185  
 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 новородени близнаци в размер на 250 лева на 

всяко дете – в общ размер на 500 лева на: 

 -Ванесия Стефчова Шибилева 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.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. № 401 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 186  
 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: 

 -Нели Красимирова Христова 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 



10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.  № 408 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 187  
 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: 

 -Ренета Тодорова Маринова 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.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.№408 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 188  
 На основание изискванията на т.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: 

 0Отказва отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете – Слави Иванов 

Славейков роден на 12.08.2020г. , заявена от майката Стефани Пламенова Маринова с Молба-

декларация, вх.№9400-1180/20.08.2020г. 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” – 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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 189  
 На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното управление и местната администрация одобрява бюджетна прогноза за периода 2021-

2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община 

Роман – втори етап. 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 



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

относно: Определяни на общинско жилище за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди по реда на чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 190  
    1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл.3, 

ал.1, т.1 от Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване 

и продажба на общински жилища на Общински съвет Роман, ОбС Роман определя  жилищен 

имот, представляващ - самостоятелен обект в сграда, апартамент № 8, ет.3, вх.В в бл.7 със 

ЗП от 39,88 кв.м, 1,16% ид.части от общите части /4,54/ и мазе № 8 със ЗП от 5,02 кв.м, 

разположена в УПИ II, пл.№ 913 в кв.54 по плана на гр.Роман, община Роман, актуван с АЧОС 

№ 1806/05.04.2013 г.  за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.  

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 
12. Докладна    записка    от   Валери     Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман   

относно: Продажба на земя-ЧОС  на собственика на построена върху нея сграда по реда на 

чл.35, ал.3 от ЗОС. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 191  
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС, Общински съвет 

Роман включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г., следния недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: 

–застроен поземлен имот с идентификатор 35910.50.822 с площ от 1638 кв.м, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

(до 10 м), категория на земята при неполивни условия: десета в местност КРАЙ СЕЛО, 

с.Камено поле, община Роман, актуван с АЧОС № 3721/27.07.2020 г. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.47, ал.1  и  ал.3  от 

НРПУРОИ, Общински съвет Роман, дава съгласие да бъде сключен договор за покупко-

продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва: 

–застроен поземлен имот с идентификатор 35910.50.822 с площ от 1638 кв.м, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10 м), категория на земята при неполивни условия: десета в местност КРАЙ СЕЛО, с.Камено 



поле, община Роман, актуван с АЧОС № 3721/27.07.2020 г. с Галина ………… Закова с 

постоянен адрес:…………, собственик на законно построена върху земята сграда, а именно 

жилищна сграда – еднофамилна, 35910.50.822.1 от 35 кв.м, застроена площ, находяща се в 

Поземлен имот с идентификатор 35910.50.822 с площ от 1638 кв.м, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), категория на 

земята при неполивни условия: десета в местност КРАЙ СЕЛО, с.Камено поле, община Роман. 

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

регистриран по ЗНО, в размер на 2 300,00 лв./две хиляди и триста лева/ без начислен ДДС. 

Всички необходимо присъщи разходи по сделката: ДДС, местен данък, стойност на експертната 

оценка, такса вписване и др., са за сметка на Галина ………… Закова с постоянен 

адрес…………… 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 
13. Докладна    записка    от   Валери     Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман   

относно: Искания с вх.№0400-236/31.08.2020г. от Общинска служба земеделие Роман за 

предоставяне на поземлени имоти на наследодатели. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 192  
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 69972.26.25 с площ от 8,380 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: ливада, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.26.20, находящ се в местност БЕШОВИШКОТО в с. Струпец, община 

Роман,  

   Поземлен имот с кадастрален номер 69972.55.22 с площ от 2,288 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: нива, находящ се в местност КИСЕЛИШКИ 

ВРЪХ в с. Струпец, община Роман, 



    Поземлен имот с кадастрален номер 69972.49.23 с площ от 1,525 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: изоставена ливада, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.49.20, находящ се в местност КРИВА ДОЛЧИНА в с. Струпец, община 

Роман,  

    Поземлен имот с кадастрален номер 69972.16.45 с площ от 3,428 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: ливада, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.16.43, находящ се в местност СТОЙОВ ГРОБ в с. Струпец, община 

Роман,  

    Поземлен имот с кадастрален номер 69972.52.51 с площ от 4,109 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: пасище, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.52.32, находящ се в местност ВОДЕНИЧЕН ВРЪХ в с. Струпец, община 

Роман,  

    Поземлен имот с кадастрален номер 69972.59.13 с площ от 5,091 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: ливада, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 69972.59.12, находящ се в местност ЗЕЛЕНА БАРА в с. Струпец, община 

Роман,  на наследниците  на Лало Вълков Вутов. 

   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  Земеделие –  Роман и сключване на нов договор за срока на договора с част  от имота 

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

съответното землище. 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 
 
14. Докладна    записка    от   Валери     Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман   

относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните 

сметки и фондове на община Роман за 2019г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 193  
                  „На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Роман: 

           1./Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Роман за 2019г. по 

пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва : 



          а/ По прихода: уточнен годишен план – 8 220 142 лева; отчет – 8 266 701 лева; в това 

число : държавни дейности : план – 5 895 955 лева; отчет – 5 886 985 лева; местни дейности: 

план – 2 324 187 лева; отчет – 2 379 716 лева; 

         б/ По разхода: уточнен годишен план – 8 220 142 лева; отчет – 7 179 713 лева; в това 

число: държавни дейности : план – 5 895 955 лева; отчет – 5 338 246 лева; местни дейности: 

план – 2 057 492 лева; отчет - 1 590 937 лева; дофинансиране: план 266 695 лева; отчет – 250 

530 лева ; 

         2./Приема Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 

2019 година – общо и по отделно от ДФЗ-РА, КСФ, ДЕС, ДМП, както следва: 

        а./По прихода : годишен план – 5 841 006 лева ; отчет -  2 446 670 лева; 

       б./По разхода:  годишен план -  5 841 006 лева ; отчет -  2 329 205 лева; 

 

      В това число:  

      2.1./Средства от ДФЗ –РА: 

        а./По прихода : годишен план – 5 440 106 лева ; отчет – 2 141 680 лева; 

       б./По разхода:  годишен план -  5 440 106 лева ; отчет -  2 041 221 лева; 

 
     2.2./Средства от КСФ към НФ: 

        а./По прихода : годишен план – 400 900 лева ; отчет -  304 990 лева; 

       б./По разхода:  годишен план -  400 900 лева ; отчет -  287 984 лева; 

 
     2.3./Средства от ДЕС: 

        а./По прихода : годишен план – 0 лева ; отчет -  0 лева; 

       б./По разхода:  годишен план -  0 лева ; отчет -  0 лева; 

 

     2.4./Средства от ДМП: 

        а./По прихода : годишен план – 0 лева ; отчет -  0 лева; 

       б./По разхода:  годишен план -  0 лева ; отчет -  0 лева; 

 

         3./Приема отчета за операциите и наличностите по сметката за чужди средства, 

както следва: 

        а./ Наличност на 01.01.2019г.   -  70 495 лева; 

       б./ Наличност към 31.12.2019г. -  78 010 лева; 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  



Предложението за решение се приема 
15. Докладна    записка    от   Валери     Ролански  –  Кмет   на   Община   Роман   

относно: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване /ПУП и ПРЗ/ на новообразуван поземлен имот с 

кадастрален №533 по плана на с.Кунино, 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 194  
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.121, ал.1 

от ЗУТ и чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Роман, неговите 

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

1.Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застраховане /ПУП е ПРЗ/ на новообразуван имот с кадастрален №533 по плана на с.Кунино, с 

с отреждане на имота за „Спорт и отдих“. 

Изготвянето на ПУП –ПРЗ е за сметка на заинтересования възложител, община Роман, 

съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

2.Изготвеният ПУП да се съгласува съгласно изискванията на чл.128, ал.6 от ЗУТ. 

3.Възлага на Кмета на Община Роман след разрешението на изготвения Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/, да ги съобщи по реда на 

чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Росен Данчев Цолов; 

9.Петко Вълчев Петков; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 

 
16. Докладна    записка    от  Стефан Петков  –  Общински съветник в ОбС-Роман   

относно: Прекратяване договора на юриста на ОбС-Роман Румен Антов.. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 195  
 Общински съвет Роман възлага на Кмета на Община Роман, да прекрати сключения 

договор с адвокат Румен Антов за правно обслужване на Общински съвет гр.Роман, считано 

от приемането на настоящето решение. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9гл.      1.Иван Алексиев Тодоров; 



2.Богдан Маринов Цеков; 

3.Валентин Вутов Йолов; 

4.Тихомир Василев Вълчев; 

5.Христина Петкова Тодорова; 

6.Росен Данчев Цолов; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Красимир Петков Петков; 

9.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – 3гл    1.Валери Лилов Стаменов;     

              2.Кръстю Петков Кръстев; 

         3.Даниел Константинов Димитров; 

 “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение се приема 

 

 
      В 1430 часа Зам.Председателя на Общински съвет – Роман  закри 

заседанието на ОбС  поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

Протоколчик:                                            Зам.Председател на ОбС-Роман: 

           /Цонка Кръстева/                                       /Иван Алексиев/ 


