ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№17
Днес 27.10.2020г. 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 1200ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.
Тихомир Вълчев-общински съветник в ОбС-Роман предложи да
отпадне от дневния ред т. 1.Провеждане на избор за Председател на ОбС-Роман.
с 5 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи предложението не беше прието и т.1
остава в дневния ред.
с 11 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Провеждане на избор за Председател на ОбС-Роман.
2.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
3. Докладна записка от Кръстю Кръстев – Общински съветник в Общински
съвет-Роман относно: Предложение до министъра на вътрешните работи.
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в раздел III Пътуващи
учители в СУ „Васил Левски“ гр.Роман в приложение №9 по бюджета на община
Роман, които имат право на транспортни разноски за 2020г.
5. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено
дете. № 420
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено
дете. № 421
7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на
домашни и селскостопански животни на територията на община Роман.
8. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Издаване на запис на заповед за обезпечаване на 100% от заявения размер на
авансово плащане по АДБФП №BG16М1ОР002-2.010 „Реконструкция на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушаване на правото на ЕС по дело С-145/14“.
1.Провеждане на избор за Председател на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 196
ОбС-Роман РЕШИ: Възлага провеждане на таен избор за Председател на
Общински съвет-Роман на тричленна комисия в състав:
Кръстю Петков Кръстев- председател;
Богдан Маринов Цеков- член;
Валентин Вутов Йолов- член.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8гл.

“ПРОТИВ” – 3гл.

“ВЪЗД.СЕ”–2гл.

Предложението за решение се приема
Г-н Алексиев даде думата за предложения за Председател на Общинския
съвет.
Общинския съветник Кръстю Кръстев предложи за Председател да бъде
избран Валери Лилов Стаменов.
Общинския съветник Стефан Илиев Петков се само предложи да бъде избран
за Председател.

Предложенията бяха подложени на тайно гласуване.
След преброяване на гласовете Кръстю Кръстев Председателя на комисията
по избора обяви резултатите от гласуването както следва:
За Валери Лилов Стаменов гласували 8 Общински съветника;
За Стефан Илиев Петков гласували 2 Общински съветника.
В урната бяха намерени и три празни бюлетини.

Според обявените резултати от тайното гласуване ОбС-Роман реши:

РЕШЕНИЕ №197
На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, избира за Председател на Общински
съвет-Роман общинския съветник Валери Лилов Стаменов.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8гл. от 13 присъстващи

Предложението за решение се приема
2.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
3. Докладна записка от Кръстю Кръстев – Общински съветник в Общински
съвет-Роман относно: Предложение до министъра на вътрешните работи.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 198
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.11, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Роман, Председателят на Общински
съвет – Роман съвместно с Постоянната комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на
обществения ред, борба с корупцията и жалби, да изготвят мотивирано предложение до Министъра
на вътрешните работи за възстановяване на оперативната дежурна част /ОДЧ/ в Районно
управление на МВР – Роман при ОДМВР-Враца, в срок до 30 дни от влизане в сила на решението.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
4. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в раздел III Пътуващи
учители в СУ „Васил Левски“ гр.Роман в приложение №9 по бюджета на община
Роман, които имат право на транспортни разноски за 2020г.

Общинският съветник Иван Алексиев Тодоров напусна залата

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 199
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:
1.Допълва под № 7 в Раздел ІІІ „Пътуващ персонал от КСУДУ гр.Роман“ към точка І
“Педагогически персонал“ Списъка по Приложение № 8 за 2020 година, считано от 09.09.2020 г. със
следната длъжност:
№
Заемана длъжност
Маршрут
ІІ.
СУ „Васил Левски“ гр.Роман
Старши учител
Мездра – Роман – Мездра
7.
2. По предложение на Общинските съветници се допълни 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
Мездра – Роман – Мездра
1.4. Социален работник

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11гл. 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.Петко Вълчев Петков;
9.Даниел Константинов Димитров;
10.Цветан Данчев Цолов;
11.Красимир Петков Петков;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ”–1гл.. 1.Стефан Илиев Петков;

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. № 420

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 200
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:
-Петя Снежанова Бочева

ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 12гл. 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.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
6. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено
дете. № 421

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 201
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:
-Елеонора Владимирова Мишовска

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл. 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.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

7. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно:Приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на
домашни и селскостопански животни на територията на община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 202
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, приема на първо четене по принцип Приемане на Наредба за
придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на
община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл. 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.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
8. Докладна записка от Валери
Ролански – Кмет на Община
Роман относно:Издаване на запис на заповед за обезпечаване на 100% от заявения
размер на авансово плащане по АДБФП №BG16М1ОР002-2.010 „Реконструкция на
депа за закриване, предмет на процедура по нарушаване на правото на ЕС по дело С145/14“.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №
BG16M1OP002-4.003-0019-C01 от 18.06.2020 за изпълнение на проект Закриване и рекултивация на
общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман " по процедура
BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014
- 2020 г.", сключен между Община Роман и Министерство на околната среда и водите, с адрес град
София 100, район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза" №22, представлявано от Валерия Калчева
в качеството и на Ръководител на УО на ОПОС 2014 – 2020, предлагам Общински съвет – Роман:
1.Упълномощава кмета на община Роман Валери Георгиев Ролански да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да
било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна

дирекция „Оперативна програма околна среда" – Управляващ орган на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г." в размер на 64 706,94/шестдесети четири хиляди седемстотин и шест
лева и деветдесет и четири стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по АДБФП № BG16M1OP002-4.003-0019-C01 от 18.06.2020
г. по процедура
BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014
- 2020 г.", сключен между Община Роман и Министерство на околната среда и водите - УО на
ОПОС 2014 - 2020. Срок за предявяване – до 60 дни от датата на финалното отчитане на проект
ИСУН № BG16M1OP002-4.003-0019-C01
2.Възлага на кмета на община Роман да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане АДБФП № BG16M1OP002-4.003-0019-C01 от 18.06.2020 г. по процедура
BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014
- 2020 г.", сключен между Община Роман и УО на ОПОС 2014 - 2020 и да ги представи пред
Министерство на околната среда и водите - УО на ОПОС 2014 - 2020.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл. 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.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
В 1300 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/

