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 ОК О Л
№20
Днес 28.01.2021г. 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.
В 1300ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Общинският съветник Кръстю Кръстев оттегли внесената от него в дневния ред под
т. 4. Докладна записка от Кръстю Кръстев – общински съветник относно: Приемане на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за Мандат 2019-2023

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи да влезе в дневния ред като
т. 4. Докладна записка
от Валери
Ролански – Кмет
на
Община Роман
относно: Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на Кмета на Община Роман да
2020г. за мандат 019-2023г.

с 8 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред.

с 7 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: окончателно приемане на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната
комисия при Общински съвет град Роман.
3. Докладна записка от Валери Стаменов –Председател на Общински съвет Роман
относно: Избор на общински съветници за представители на Общинския съвет в
Наблюдателната комисия при Общински съвет -Роман
4. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на Кмета на Община Роман
да 2020г. за мандат 2019-2023г.
5. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение през недвижим имот
обект собственост на община Роман- вх.№5
6. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: учредяване право на преминаване на ел.захранване през недвижим имот обект
собственост на община Роман вх.№16
7. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: даване на предварително съгласие за процедиране по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ за
промяна на трайно ползване на ПИ обединяващи като цяло воден обект язовир „Стояновци“,
с.Стояновци, общ.Роман.
8. Докладна записка от Валери
Ролански – Кмет на Община Роман
относно: искане с вх.№5800-394/24.11.2020г за възстановяване на земеделска земя на
наследници
9. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: покана за свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВИК“ ООД Враца
10. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейност през следващите три години за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман
11. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: кандидатстване на община Роман с проектно предложение по ПРСП 2014-2020 по
процедура чрез подбор BG06RDNP001-19,475” „МИГ Луковит-Роман“
12. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет –Роман за периода от 01.07.2020
г до 31.12.2020 г
13. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно : приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост по чл.8,ал.9 от закона за общинската собственост през 2021г

14. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ,като делегирана от
държавата дейност
15. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 9739 лв. от община Роман в полза на ДФ „Земеделие“
по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана
спортна площадка“ в УПИ I, ПЛ.991,кв 69 –Роман –вх.№12
16. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 48698 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на открита
комбинирана спортна площадка“ в УПИ I, ПЛ.991,кв 69 –Роман-вх.№13
17. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 82 359 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на ДГ
„Зора“ Роман и обособена група с. Камено поле – вх.№14
18. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 411 798 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на ДГ
„Зора“ Роман и обособена група с. Камено поле –вх.№15
19.Питания от граждани
20.Разни

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината.
2. Докладна записка от Валери Стаменов–Председател на Общински съвет-Роман
относно: окончателно приемане на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната
комисия при Общински съвет град Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 221
Общински съвет град Роман, на основание чл. 170, чл. 171 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема на второ четене
Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град
Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10гл.

“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.
Двама общински съветника не гласуват

Предложението за решение се приема
Общинският съветник Росен Цолов напусна залата
3. Докладна записка от Валери Стаменов–Председател на Общински съвет-Роман
относно: Избор на общински съветници за представители на Общинския съвет в
Наблюдателната комисия при Общински съвет –Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл.4 от Правилника за организацията и дейността на Наблюдателната
комисия при Общински съвет град Роман, Общински съвет Роман определя за членове на
Наблюдателната комисия при Общински съвет град Роман общинските съветници:
1.За Председател на комисията общинския съветник Кръстю Петков Кръстев;
2.За Секретар на комисията общинския съветник Даниел Константинов Димитров;

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.

Предложението за решение се приема
Общинският съветник Росен Цолов се върна в залата
4. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на Кмета на Община Роман
да 2020г. за мандат 2019-2023г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 223
На основание чл.21, ал.2, чл.44, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.49 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация приема Годишен отчет за изпълнение програмата за управление
на Кмета на Община Роман да 2020г. за мандат 2019-2023г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7гл.

“ПРОТИВ” – 3гл.
“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.
Двама общински съветника не гласуват

Предложението за решение се приема
5. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение през недвижим имот
обект собственост на община Роман- вх.№5.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 224
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет Роман, дава съгласие да се учреди право на
прокарване на водопроводно отклонение за захранване на обект: „Масивна сграда-предачно
хале“ в УПИ IX -989 в кв.68 по плана на гр.Роман, община Роман, през недвижим имот –
собственост на община Роман, трасето пресича съществуващ асфалтов път III-308 при км 29
+906 с дължина 21,16 м и бетонов път с дължина 81,40 м до достигане до УПИ IX-989 в кв.68,
гр. Роман с право на прокарване през имота със сервитут 70,77 кв.м и обща дължина на
отсечката 102,56 л. м., съгласно одобрен технически проект.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.45, ал.8 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет-Роман, определя
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 430,00 лв./Словом:
четиристотин и тридесет лева/ без начислен ДДС или 516,00 лв./петстотин и шестнадесет
лева/ с начислен ДДС за Право на прокарване на водопроводно отклонение за захранване на
обект: Масивна сграда-предачно хале, построена в УПИ IX -989 в кв.68 по плана на гр. Роман,
собственост на ДЕКОР ООД ЕИК 836224848 с управител Антон Ставрев Тодоров в качеството

му на възложител на обекта и собственик, с н.а. за покупко-продажба № 58, том II, рег.2165, д.
217/2018 г., със сервитут 70,77 кв.м и обща дължина на отсечката 102,56 л. м., съгласно
одобрен технически проект.
3. Възлага на Кмета на община Роман да извърши необходимите действия по
настоящото Решение, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закона за
устройство на територията.

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
6. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: учредяване право на преминаване на ел.захранване през недвижим имот обект
собственост на община Роман вх.№16.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 225
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет гр. Роман, дава съгласие да се учреди право на
преминаване и съответните сервитутни права върху следния общински имот-частна
общинска собственост идентифициран АЧОС № 3945/16.12.2020 г., представляващ:
- Поземлен имот 1200 с площ от 5705 кв.м, образуван от ПИ 1035 в кв.68 по плана на
гр.Роман, дължината на трасето на сервитутното право на преминаване е в размер на 94 м, а
засегнатата от сервитута площ от имота е 197,4 кв.м, съгласно одобрен технически /работен/
проект.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.45, ал.8 от НРПУРОИ на Общински съвет Роман, Общински съвет-Роман,
определя пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1130,00 лв./Словом:
хиляда сто и тридесет лева/ без начислен ДДС или 1356,00 лв./хиляда триста петдесет и шест
лева/ с начислен ДДС за Право на преминаване на ел.кабелна линия за захранване на обект:
„Масивна сграда-предачно хале“, построена в УПИ IX-989 в кв.68, гр. Роман през описани в т.1
недвижим имот, общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Роман да извърши необходимите действия по
настоящото Решение, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и НРПУРОИ
на ОбС-Роман.

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 Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: даване на предварително съгласие за процедиране по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ за
промяна на трайно ползване на ПИ обединяващи като цяло воден обект язовир „Стояновци“,
с.Стояновци, общ.Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 226
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.1 от ЗУТ във връзка
с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет дава съгласие за извършване на промяна начина на
трайно ползване на поземлени имоти, както следва:
1.1. поземлен имот с идентификатор 69554.82.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Стояновци, от „изоставена орна земя“ във „водостопанско, хидромелиоративно
съоръжение“, находящ се с. Стояновци, местност ГОРНИ ЧИФЛИК.
1.2. поземлен имот с идентификатор 69554.82.7 по КККР на с. Стояновци, от „изоставена
орна земя“ във „водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, находящ се с. Стояновци,
местност ГОРНИ ЧИФЛИК.
1.3. поземлен имот с идентификатор 69554.10.332 по КККР на с. Стояновци от „пасище“ във
„водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, след получаване на документ от
Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, в който е посочено, че за имота
няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване.
2.Възлага на Кмета на община Роман да извърши всички действия за правилното му и
законосъобразно изпълнение.

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
8. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: : искане с вх.№5800-394/24.11.2020г за възстановяване на земеделска земя на
наследници.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
(Доп.-ДВ, бр.61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), Общински съвет – Роман:
І. Предоставя на наследниците на Панчо Петков Вушовски в землище с.Струпец, община
Роман, поземлени имоти, както следва:
1.Поземлен имот с кадастрален номер 69972.46.23 с площ от 5176 кв.м, при трайно
предназначение: Земеделска територия, НТП: ливада, образуван от поземлен имот с
идентификатор 69972.46.22, находящ се в местност БЕЛНЬОВИЩЕ в с. Струпец, община
Роман.
2.Поземлен имот с кадастрален номер 69972.26.26 с площ от 6003 кв.м, при трайно
предназначение: Земеделска територия, НТП: естествени ливади, образуван от поземлен имот с
идентификатор 69972.26.20, находящ се в местност БЕШОВИШКОТО в с. Струпец, община
Роман.
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” – 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
9. Докладна записка
от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: покана за свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВИК“ ООД Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 228

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.198о от Закона за водите , във връзка
с Покана, с.вх.№2600-8/12.01.2021г. и вх.№2600-16/14.01.2021г. от Ангел Престройски,
Управител на“В и К“ ООД, гр.Враца и 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 Роланки, Кмет на Община Роман, за представител в Общото
събрание на „В и К“ ООД Враца.
2.По т.1 от дневния ред Общински съвет-Роман дава мандат на Валери Роланки –Кмет на
Община Роман, в качеството му на представител на Община Роман по т.1 от дневния ред, в срок
до 10.02.2021г., да заяви писменото съгласие на Общината за предложение проект на решение за
одобряване на Договор за заем между „В и К“ ООД, гр.Враца и Европейската банка за
възстановяване и развитие от Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12гл. 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.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.

Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува

Предложението за решение се приема
10. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейност през следващите три години за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 84, ал. 6, чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и
при спазване на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.70 и чл.76, ал.2
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Общински съвет – Роман:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман.
§ 1. В чл. 28 се създава нова ал. 2, със следния текст:
В рамките на общинския бюджет, Общински съвет Роман одобрява и утвърждава
показателите за разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси по кметства и
населени места с кметски наместници с изключение на определените като второстепенни
разпоредители с бюджет, както следва:

1.Разходи за персонал – основни месечни възнаграждения; възнаграждения за
професионален опит и трудов стаж; осигурителни плащания за сметка на работодателя;
2.Разходи за издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани на база
направен анализ;
3.Капиталови разходи – актуални данни на база планираните разходи за основен ремонт и
придобиване на материални дълготрайни активи на територията на населеното място.
Следващите алинеи се преномерират.
§ 2. Допълва Приложение №1 към чл. 28, ал. 5 и чл. 43, ал. 4 в Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман с нов Раздел III със
следния текст:
III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
1.При извънредни обстоятелства, въведените мерки на които налагат частична забрана за
събиране на хора в закрити помещения в обществени сгради, общественото обсъждане се
провежда при съблюдаване на разрешения брой участници.
2.При извънредни обстоятелства, когато въведените мерки допускат, общественото
обсъждане се провежда на обществени места на открито при съблюдаване броя на участниците.
3.При извънредни обстоятелства общественото обсъждане може да се проведе
неприсъствено, чрез попълване на нарочен формуляр, утвърден от кмета на общината, на
хартиен носител или в електронен формат.
3.1. Електронния формат се обявява на сайта на Община Роман www.roman-bg.com, а
попълнения се изпраща на e-mail: roman@roman.bg.
3.2.Хартиеният формуляр се предоставя безплатно на гражданите в Центъра за
административно обслужване в сградата на Община Роман и кметствата, а попълнения
формуляр се подава на мястото на получаване.
3.3. Протоколът от неприсъствено проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа
на постъпилите от участвалите лица електронни или хартиени формуляри, преминали през
проверка за идентификация на подателя.
4.Когато условията на въведените мерки при извънредни обстоятелства позволяват,
вариантите на публично обсъждане могат да се използват и комбинирано.
§3. В Приложение №1 към чл. 28, ал. 5 и чл. 43, ал.4 от настоящата Наредба, Раздел I, т.4
се правят следните изменения:
Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната
година, е съгласно изискванията на чл.84, ал.6 от Закон за публичните финанси.

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
11. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: кандидатстване на община Роман с проектно предложение по ПРСП 2014-2020 по
процедура чрез подбор BG06RDNP001-19,475” „МИГ Луковит-Роман“.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 230
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с т.7. от раздел 24 от Условия за
кандидатстване по мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите
местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман, ОбС-Роман:
1.Дава съгласие община Роман да изготви и подаде проектно предложение
„ПОДОБРЯВАНЕ СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА РОМАН“ за обекти
:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН и
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.КУНИНО, ОБЩИНА РОМАН
за
финансиране по процедура за подбор на проекти мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група ЛуковитРоман.
2.Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта „ПОДОБРЯВАНЕ
СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА РОМАН“ за обекти :РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.КУНИНО, ОБЩИНА РОМАН“ отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие на общината за 2014-2020г. Приоритет 2.4 „ Стимулиране
развитието на културата и спорта и модернизиране на инфраструктурата“.
3.Възлага на Кмета на Община Роман да предприеме и извърши всички необходими
действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите
правомощия за кандидатстване с гореизложения проект.

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
Общинският съветник Красимир Петков напусна залата

12. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет –Роман за периода от 01.07.2020
г до 31.12.2020 г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 231
На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и чл.90, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация приема отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет –Роман , възложени
на кмета и общинска администрация за периода от 01.07.2020 г до 31.12.2020 г. включително.

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.Стефан Илиев Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–2гл. 1.Христина Петкова Тодорова;
2.Петко Вълчев Петков;
Общинските съветници Тихомир Вълчев и Росен Цолов не гласуваха

Предложението за решение се приема
Общинският съветник Красимир Петков се върна в залата
13. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно : приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост по чл.8,ал.9 от закона за общинската собственост през 2021г.

Общинският съветник Тихомир Вълчев напусна залата
Общинският съветник Христина Петкова напусна залата
Общинският съветник Росен Цолов напусна залата
Общинският съветник Петко Петков напусна залата

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 232
І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.1 от
НРПУРОИ на ОбС - Роман, Общински съвет гр. Роман приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през календарна 2021 г.
ІІ. Възлага на Кмета на община Роман изпълнение на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост през календарна 2021 г.
ІІІ. Годишната програма по т. І може да бъде актуализирана с Решение 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” – 1гл. 1.Красимир Петков Петков;
“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Стефан Илиев Петков;

Предложението за решение се приема
14. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ,като делегирана от
държавата дейност.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 233
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.-25, ал.2 и чл.93 от Закона за социалните
услуги ОбС-Роман:
1.Дава съгласие, считан от 01.01.2021г. да бъде създадена нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност на територията на Община
Роман.
2.Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за
приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни
показатели – 29 потребители за 2021 година.
3.Услугата да се администрира от Община Роман с адрес гр.Роман, бул.“Христо
Ботев“№132-126.
4.Дава съгласие за делегиране правомощията на Кмета на Община Роман да утвърди
правилата, процедурите и образците на документите във връзка с представянето на услугата и
осъществяването на контрола и мониторинга на същата.
5.Възлага на Кмета на Община Роман да извърши всички нормативно определени
действия за изпълнение на настоящето решение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 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;
8.Красимир Петков Петков;
9.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема

15. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 9739 лв. от община Роман в полза на ДФ „Земеделие“
по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана
спортна площадка“ в УПИ I, ПЛ.991,кв 69 –Роман –вх.№12.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 234
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от 07.05.2019 по подмярка 7.2
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „РЕМОНТ И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I
, ПЛ. 991, КВ.69 В ГР. РОМАН“ сключен между ДФ“Земеделие“ и Община Роман , седалище и
адрес на управление гр. Роман бул. Христо Ботев № 136., ЕИК по БУЛСТАТ 000193460 ,
идентификационен номер по ДДС № BG 000193460 , представлявана от Валери Георгиев
Ролански –Кмет, Общински съвет Роман Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Роман да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
9739,68/девет хиляди седемстотин тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС по авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от
07.05.2019 по подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА
СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I , ПЛ. 991, КВ.69 В ГР. РОМАН“сключен между Община
Роман и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на Кмета на община Роман да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от
07.05.2019 “ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 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;
8.Красимир Петков Петков;
9.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
16. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 48698 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на открита
комбинирана спортна площадка“ в УПИ I, ПЛ.991,кв 69 –Роман-вх.№13.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 235
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от 07.05.2019 по подмярка 7.2
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „РЕМОНТ И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I
, ПЛ. 991, КВ.69 В ГР. РОМАН“ сключен между ДФ“Земеделие“ и Община Роман , седалище и
адрес на управление гр. Роман бул. Христо Ботев № 136., ЕИК по БУЛСТАТ 000193460 ,
идентификационен номер по ДДС № BG 000193460 , представлявана от Валери Георгиев
Ролански –Кмет, Общински съвет Роман Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Роман да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
48698,41/четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и четиридесет и
една стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от
07.05.2019 по подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА
СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I , ПЛ. 991, КВ.69 В ГР. РОМАН“сключен между Община
Роман и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на Кмета на община Роман да подготви необходимите документи за
получаване на о авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0063-С01 от
07.05.2019 “ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 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;
8.Красимир Петков Петков;
9.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
17. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 82 359 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на ДГ
„Зора“ Роман и обособена група с. Камено поле – вх.№14.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 236
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Договор № BG06RDNP001-7.004-0017-С01 от 30.05.2019. от
по подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за
Проект „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ“ЗОРА“ , ГРАД РОМАН И ОБОСОБЕНА

ГРУПА В СЕЛО КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ сключен между ДФ “Земеделие“ и
Община Роман , седалище и адрес на управление гр. Роман бул. Христо Ботев № 136., ЕИК по
БУЛСТАТ 000193460,идентификационен номер по ДДС № BG 000193460 , представлявана от
Валери Георгиев Ролански –Кмет, Общински съвет Роман Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Роман да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
82 359,79/ осемдесет и две хиляди триста петдесет и девет лева и седемдесет и девет
стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС по авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0017-С01
от 30.05.2019. от по подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за Проект „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ“ЗОРА“ , ГРАД
РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА В СЕЛО КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ сключен
между Община Роман и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на Кмета на община Роман да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0017-С01 от
30.05.2019“ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 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;
8.Красимир Петков Петков;
9.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
18. Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
относно: издаване на запис на заповед за 411 798 лв. от община Роман в полза на ДФ
„Земеделие“ по авансово плащане на договор за проект „Ремонт и благоустрояване на ДГ
„Зора“ Роман и обособена група с. Камено поле –вх.№15.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 237
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0017-С01 от 30.05.2019г. по подмярка
7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект
„РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ“ЗОРА“ , ГРАД ОМАН И ОБОСОБЕНА
ГРУПА В СЕЛО КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН““ сключен между ДФ“Земеделие“ и
Община Роман , седалище и адрес на управление гр. Роман бул. Христо Ботев № 136., ЕИК по
БУЛСТАТ 000193460 , идентификационен номер по ДДС № BG 000193460 , представлявана от
Валери Георгиев Ролански –Кмет, Общински съвет Роман Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Роман да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на

411 798,95
/ЧЕТИРИСТОТИН
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ЕДИНАДЕСЕТ
ХИЛЯДИ
СЕДЕМСТОТИН
ДЕВЕТДЕСЕТ
И
ОСЕМ ЛЕВА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ СТОТИНКИ/ за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.004-0017-С01 от 30.05.2019по
подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект
„РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ“ЗОРА“ , ГРАД РОМАН И ОБОСОБЕНА
ГРУПА В СЕЛО КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ сключен между Община Роман и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на Кмета на община Роман да подготви необходимите документи за
получаване на о авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0017-С01 от
30.05.2019 “ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9гл. 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;
8.Красимир Петков Петков;
9.Стефан Илиев Петков;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ”–няма.

Предложението за решение се приема
19.Питания от граждани
20.Разни

В 1500 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/

