
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, 
email:osroman@abv.bg 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№19 

 

           Днес 15.12.2020г. 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, 

Христинка Йонкинска-Секретар на Община Роман,Христо Томов-Директор 

надирекция ФСД и АПИО, Десислава Върбанова-Гл.експерт „МДТ“ . 

 

 

               В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.  
 

 

 

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

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

относно: Приемане на плановете за дейност на читалищата от Община Роман за 2021г. в 

изпълнение на чл.21а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 

 

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



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

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по Оперативна програма за 

храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID-19“ с проектно предложение "„Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община 

Роман „ 

 

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

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

т. 7. Докладна    записка        от   инж.Валери     Стаменов    –    Председател на ОбС- Роман     

относно: Намерението на Търговска Банка „ДСК“ ЕАД да преустанови функционирането на 

банковия офис в град Роман. 

 

с 7 гласа „ЗА“ от 13  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

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

т. 8. Докладна    записка   от   –  Стефан   Петков – общински съветник в ОбС-Роман     

относно: Продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет. 

 

с 7 гласа „ЗА“ от 13  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

 

 

         с 12 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 ГРАФИК за провеждане редовните заседания на Общински съвет – Роман 

за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.  
3. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци и такси на територията на община Роман. 

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

относно: Приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 

обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за 2021 година. 

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

относно: Приемане на плановете за дейност на читалищата от Община Роман за 2021г. в 

изпълнение на чл.21а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 
      6. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по Оперативна програма за 

храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия 

от COVID-19“ с проектно предложение "„Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в 

Община Роман „. 

https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf


     7. Докладна    записка        от   инж.Валери     Стаменов    –    Председател на ОбС- Роман     

относно: Намерението на Търговска Банка „ДСК“ ЕАД да преустанови функционирането на 

банковия офис в град Роман. 

     8. Докладна    записка   от   –  Стефан   Петков – общински съветник в ОбС-Роман     

относно: Продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет. 

 

 

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

 

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

относно: Приемане на ГРАФИК за провеждане редовните заседания на Общински 

съвет – Роман за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 214  
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.49, ал.1 от Правилникa за организацията и 

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

администрация и при мотиви, изложени в докладната записка-ОбС-Роман: 

1.Приема График за заседанията на Общински съвет – Роман за периода 01.01.2021 – 

31.12.2021 г. , съгласно приложението неразделна част от настоящото решение. 

          2.Този график може да бъде променян от  Председателя на Общински съвет Роман,  при 

обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или 

кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените 

мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането 

на присъствени заседания. 

        3.Ако други възникнали обстоятелства налагат това, графика може да бъде променян от 

председателя на Общински съвет Роман след обсъждане в Председателския съвет. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9гл.                              “ПРОТИВ” – 1 гл.                           “ВЪЗД.СЕ”–2 гл.  

                       Един Общинският съветник не гласува 

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

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци и такси на територията на община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 215  
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.1, ал.2 от Закона за Местните данъци и такси, при спазване на 

изискванията на чл.75-80 от Административно процесуалните актове ОбС-Роман: 

1.Приема Наредба за изменение допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Роман, приета с решение №34 от Протокол 

№6/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение 182 от Протокол №18 от 23.12.2016г., 

Решение №366 от Протокол №34 от 31.01.2018г., Решение №526 от Протокол №50 от 

31.11.2019г. , Решение №50 от Протокол №6 от 28.01.2020г. съгласно Приложение №1 от 

настоящата докладна записка. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето размера на местните данъци на територията на Община Роман, приета с 
решение № 34 от Протокол №6/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 182 
от Протокол № 18 от 23.12.2016 г., Решение № 366 от Протокол № 34 от 31.01.2018 г., Решение 

https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf


№ 526 от Протокол № 50 от 31.01.2019 г., Решение № 50 от Протокол № 6 от 28.01.2020 г. , 
както следва: 

§ 1. В чл.15,  думите „1,5 на хиляда” се заменят с „2,5 на хиляда”; 

§ 2. В раздел IV се правят следните изменения: 

  § 3. В чл.41, ал.1  се изменя така  

 Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 

на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп,     където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка , както следва: 

1. до 55 kW включително -                                0,50 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW  включително -           0.80лв. за 1 kW; 

3.над 74 kW до 110 kW включително -           1.30 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW                                                        1.70 лв. за 1 kW; 
 

; 

 

§ 4. В чл.41, ал.6 думите „ в размер на  10 лева“ се заменят с „ в размер на 20 лева“                                      
§5. В чл.41, ал.7 Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в 

зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите 
и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 
следва: 

 
Брой оси Допустима максимална 

маса  
Данък (в лв.) 

на седловия 
влекач/влекача за 

ремарке 

 на състава от превозни 
средства, посочения в 
свидетелството за 
регистрация на влекача 

  

  
  

Равна или 
повече от 

по- малка от Задвижваща ос/оси с пневматично 
или с окачване, прието за 

еквивалентно на пневматичното  

други системи за 
окачване 

на задвижващата ос/оси 

             

А) с две оси - 18 12 50 

  18 20 40 100 

  20 22 90 200 

  22 25 250 450 

  25 26 450 800 

  26 28 450 800 

  28 29 430 500 

  29 31 500 700 

  31 33 1000 1300 

  33 38 1300 2000 

  38 - 1100 2000 

Б) с три и 36 38 1000 1300 

повече оси 38 40 1300 1800 

  40 - 1800 2200 

 
§ 6. В чл.41, ал.8 думите „ в размер на  50 лева“ се заменят с „ в размер на 100 лева“                                                     

       § 7. В чл.41, ал.9 думите „ в размер 100 лева“ се заменят с „ в размер на 150 лева“                                                     



       § 8. В чл.41, ал.10 : 
т.1  думите „5 лева “ се заменят с „ 10 лева“ 
т.2  думите „7 лева “ се заменят с „ 15 лева“ 
т.3  думите „10 лева “ се заменят с „ 15 лева“ 

§ 9. В чл.41, ал.11 думите „25 лева “ се заменят с „ 50 лева“                                                        
§ 10.В чл.41, ал.13 Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. 

се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 
окачването,  както следва: 

Брой оси на 

моторното 

превозно 

средство 

Допустима максимална 

маса 
Данък (в лв.) 

 
 

равна 

или 

повече 

от 

по-малка от задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

                                

други системи за окачване на 

задвижващата ос/оси 

 

 

А) с две оси 12 13 50 100  

 13 14 100 250  

 14 15 200 350  

 15 - 350 700 

Б) с три оси 15 17 100  150  

 17 19 200  300  

 19 21 290 400  

 21 23 400  600  

 23 - 600  1000  

В) с четири оси 23 25 400  400  

 25 27 400  650 

 27 29 650  1000  

 29 - 1000  1500  

 
              §11. В преходните и заключителни разпоредби се създава се нов §8, както следва:  
               §8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Роман , приета с Решение № 215 взето с протокол 
№ 19 от 15.12.2020г. г. на Общински съвет Роман, влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

2.Възлага на Кмета на Община Роман осъществяването на всички дейности, необходими 

за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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” – 4 гл.   1.Росен Данчев Цолов; 

     2.Петко Вълчев Петков; 

https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf
https://roman.bg/decree/decree13_20201215.pdf


         3.Красимир Петков Петков; 

         4.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ВЪЗД.СЕ”– 1гл. 1.Христина Петкова Тодорова; 

                       Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 

обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за 2021 година. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 216  
1. Общински съвет – Роман на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.1, буква „а“, чл. 62 и чл. 66, 

ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.15 от Наредба №9 „За определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Роман“, 

одобрява план-сметките на разходите за услугите , свързани със събиране и транспортиране на 

битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в Общината за 2021 г. в общ размер на 321865 лв. в 

това число: 

      1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 126 220 лева. 

      1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 166 125 лева 

      1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 29 520 

лева. 

     2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса битови 

отпадъци и други общински приходи. 

     3. Определя такса битови отпадъци за 2021 година в зависимост от количеството по съдове 

и в промил за всяка услуга поотделно за 2021 година, както следва: 

        3.1 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци в 

гр.Роман с включена цена за обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както следва: 

   1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване един път седмично – 

3087,36 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , съгласно 

морфологичният анализ на битовите отпадъци; 

        3.2 Годишна цена за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци в 

останалите населени места от община Роман с включена цена за обезвреждане на битовите 

отпадъци в депо, както следва: 

 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1.1 куб.м с честота на извозване два пъти месечно – 

1543,68 лв. Цената е определена при обемно тегло на битовият отпадък 300 кг/м3 , съгласно 

морфологичният анализ на битовите отпадъци; 

3,3В промил върху данъчната оценка на физическите лица, както следва:  

ЗА ГР.РОМАН: 

Нас.място Застроени имоти собственост на физически лица в 

регулация и  на юридически лица в регулация 

Незастроени имоти   в 

регулация 

 

 

Всичко Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 

Роман 3.25‰ 3.75‰ 2.00‰ 9‰ 3.75‰ 2.00‰ 5.75‰ 



ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА С.СРЕДНИ 

РЪТ И С.МАРКОВО РАВНИЩЕ: 

   В промил върху по-голямата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите 

имоти по данъчна декларация по чл. 17 и чл.14  от ЗМДТ на юридически лица налозите за 

всички населени места според вида на предлаганата услуга и района в който попадат, както 

следва: 

І : 

Нас.място Застроени не жилищни имоти собственост на юридически лица извън регулация, 

в които се извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отрадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване 

Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко 

Община 

Роман 

2.00‰ 3.00‰ 1.00‰ 6.00‰ 

ІІ : 

Нас.място Застроени имоти на физически и юридически лица извън регулация в които не се 

извършва  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и  

инсталации за тяхното третиране 

Обществени 

територии 

Депо Всичко 

Община 

Роман 

1.00‰ 3.00‰ 4.00‰ 

ІІІ : 

Нас.място Имоти, които няма да се ползват през цялата година с подадена декларация по 

ЗМДТ - „поддържане чистотата на територията за обществено ползване“ 

Депо Всичко 

Община 

Роман 

2.00‰ 2.00‰ 

        4.Собствениците и ползвателите на следните недвижими  имоти на територията на 

Община Роман  през 2021 г., заплащат такса за битови отпадъци в непълен размер, както 

следва: 

       4.1.Собственици и ползватели физическите и юридически лица на не застроени парцели в 

регулацията /строителните граници/ на насилените места в Община Роман. 

          4.2.Собствениците и ползватели на недвижими имоти, намиращи се на територията на 

Община Роман, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това 

до Кмета на Община Роман до 31.10.2020г. 

      5. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса битови 

отпадъци за цялата 2021 година в срок до 30.04.2021 г. се прави отстъпка от 5 на сто. 

      6. Одобрява приложената План сметка за такса битови отпадъци за 2021г. 

Нас.място Застроени имоти на физически и юридически лица Незастроени имоти  

 

Всичко 
Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 

Община 

Роман 

3.25‰ 3.75‰ 2.00‰ 9.00‰ 3.75‰ 2.00‰ 5.75‰ 



7. Дава право на кмета на Община Роман в процеса на изпълнение  на одобрената план 

сметка да извършва взаимно компенсирани промени между видовете разходи и между 

отделните компоненти на такса битови отпадъци, в рамките на одобрените средства без да 

изменя общият им размер. 

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” – 5 гл.   1.Христина Петкова Тодорова; 

     2.Росен Данчев Цолов; 

          3.Петко Вълчев Петков; 

         4.Красимир Петков Петков; 

         5.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                       Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Приемане на плановете за дейност на читалищата от Община Роман за 2021г. в 

изпълнение на чл.21а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 217  
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, 

Приема плановете за дейност на читалищата от Община Роман за 2021г.  
ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.                           “ПРОТИВ” – 1 гл.                         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                       Един Общински съветник не гласува 

Предложението за решение се приема 

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по Оперативна програма за 

храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия 

от COVID-19“ с проектно предложение "„Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в 

Община Роман „. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 218  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.49, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на 



Общински съвет Роман неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 

Общински съвет-Роман:   

1.Дава съгласие, Община град Роман да кандидатства по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ с проектно предложение 

"„Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Роман „“ и реализиране на 

дейности по цитираната програма. 

           2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

           3.Дава съгласие, до възстановяване на разходите от страна на Управляващия орган на 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане средствата за 

изпълнение на допустимите по програмата дейности да бъдат поети от бюджета на Община 

град Роман 

           4.Възлага на Кмета последващи действия по изпълнение на Решението. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.    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.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

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

       Общинските съветници Тихомир Вълчев и Росен Цолов не гласуваха 

Предложението за решение се приема 
 

     7. Докладна    записка        от   инж.Валери     Стаменов    –    Председател на ОбС- Роман     

относно: Намерението на Търговска Банка „ДСК“ ЕАД да преустанови функционирането на 

банковия офис в град Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 219  
Общински съвет Роман счита, че закриването на офиса на Търговска банка „ДСК“ ЕАД в 

гр.Роман ще създаде изключителни затруднения както за обслужване на финансовите операции на 

общинската администрация и свързаните с нея административни структури, така и за 

обслужването на жителите на общината и за задоволяване на нуждите им от ползване на всякакъв 

вид банкови услуги. 
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.  1.Красимир Петков Петков; 

                                    2.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Петко Вълчев Петков; 
Общинските съветници Тихомир Вълчев, Христина Петкова и Росен Цолов не гласуваха 

Предложението за решение се приема 
 

     8. Докладна    записка   от   –  Стефан   Петков – общински съветник в ОбС-Роман     

относно: Продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 220  
1.На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, определя продължителността на работното 

времена Председателя на ОбС-Роман на 4 часа дневно при пет дневна работна седмица, и 

възнаграждение пропорционално на работното време, а именно в размер на 45 на сто от 

възнаграждението на кмета на общината.  

2.Промяната да се впише в чл.16, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Роман неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –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; 

 

“ПРОТИВ” – 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; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–няма.  

Предложението за решение не се приема 
 

      В 1400 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/ 


