
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№6 
             Днес 28.01.2020г. 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. Росен Данчев Цолов; 

8. Христина Петкова Тодорова 

9. Божидар Тодоров Нинов; 

10. Даниел Константинов Димитров; 

11. Цветан Данчев Цолов; 

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, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман, 

Цветелина Ботева-кмет на с.Камено поле, Ивайло Георгиев-кмет на с.Кунино, 

Петя Василева Милева- кмет на с. Синьо бърдо; Иван Петков-кмет на 

с.Радовене, Красимир Кръстев- кмет на с.Хубавене; Пламен Христов Лалов- 

кмет на с.Струпец; Ивайло Христов Илиев-кмет на с.Курново;  

 

 

 

               В 14
00

ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.  

  

 

 

Присъстваха медии. 

 

 



 

Валери Ролански Кмет на Община Роман  предложи в дневния ред 

да влезе  Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Извършените през 2019г. от ВиК ООД, Враца инвестиции на 

територията на Община Роман. 

 

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

дневния ред като т.12. 

 

Валери Ролански Кмет на Община Роман  предложи в дневния ред 

да влезе  Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Придобиване на членство в сдружение „Асоциация Толерантност“. 

 

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

дневния ред като т.13. 

 

 

С 7 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече 

при следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

  Общинският съветник Красимир Петков влезе в залата 

 
1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

2. Докладна записка от инж.Валери Стаменов - Председател на ОбС-

Роман относно: Приемане на график за провеждане на редовните заседания 

на ОбС-Роман за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.  

3.Докладна записка от инж.Валери Стаменов - Председател на ОбС-

Роман относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими 

държавни вземания от Живко  Стойчев, живущ в гр.Роман, бул.“Христо 

Ботев“ №60.  
4.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  Роман  

относно: Определяне на основно трудово възнаграждение на Кмета на 

Община Роман и кметовете на кметства.  

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

относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за 2020г.  

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

относно: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Роман 2014-2020г.  
7.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  Роман  

относно: Назначаването на комисия от служители на ОбА-Роман за 

проверка на Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ подавани от служители 

в кметствата.  



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

относно: Изменение и допълнение на Наредба№13 „За определяне размера 

на мести данъци“.  

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

относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти- Общинска собственост /ОС/ по чл.8, ал.9 от Закона за общинска 

собственост /ЗОС/ през 2020г. 

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

относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда и Програмата за управление на отпадъци на Община 

Роман за 2019г. 

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

относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на 

Общински съвет-Роман за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. 

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

относно: Извършените през 2019г. от ВиК ООД, Враца инвестиции на 

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

относно: Придобиване на членство в сдружение „Асоциация 

толерантност“. 
14.Разни. 

15.Питания на граждани. 

 

 

 

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

 

2. Докладна записка от инж.Валери Стаменов - Председател на ОбС-

Роман относно: Приемане на график за провеждане на редовните заседания 

на ОбС-Роман за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.  

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 44 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.49, ал.1 от Правилника  за 

организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация приема график за заседания на Общински съвет-Роман за 

периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г., съгласно приложението неразделна част от настоящето 

решение. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –9гл.                      “ПРОТИВ” – 1гл.                       “ВЪЗД.СЕ”–3гл..  

 

Предложението за решение се приема 
 



3.Докладна записка от инж.Валери Стаменов - Председател на ОбС-

Роман относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими 

държавни вземания от Живко  Стойчев, живущ в гр.Роман, бул.“Христо 

Ботев“ №60.  

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 45 

 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.98,т.12 от Конституцията на Република България и въз 

основа на мотивираното становище на Директора на ТД на НАП – В.Търново, че 

публичното задължение е събираемо, Общинският съвет-Роман взе следното решение: 

1.Общински съвет Роман дава  отрицателно становище по молба заведена в 

Администрацията на Президента на Република България  с вх.№ 94-05-86 от 20.08.2019г от 

Живко Стойчев, живущ в гр.Роман,бул.Хр.Ботев №60, за опрощаване на дължими държавни 

вземания в  общ размер на 1359,61 лв. 

2.Възлага на председателя на Общински съвет-Роман да окомплектова преписката 

съдържаща необходимата информация, ведно с настоящото Решение, изразяващо 

мотивирано становище на Общински съвет – Роман и да ги изпрати до Администрацията на 

Президента за окончателното и разглеждане 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Росен Данчев Цолов; 

7.Христина Петкова Тодорова; 

8.Божидар Тодоров Нинов; 

9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ПРОТИВ” – 1 гл.   1 .Тихомир Василев Вълчев; 

         

            “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Определяне на основно трудово възнаграждение на Кмета на 

Община Роман и кметовете на кметства.  

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 46 



 
    На основание чл.11, ал.3, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 

38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 

за заплатите в бюджетните организации и дейности относно определянето на основно трудово 

възнаграждение на Кмета на община Роман и кметовете на кметства, предлагам Общински съвет – 

Роман: 

    1.Определя размера на основно трудово възнаграждение на Кмета на община Роман и кметовете на 

кметства, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

1.1. Кмет на община Роман – 2057,00 лв.  

1.2. Кметове на кметства с население над 350 – до 1000 души, както следва: 

Кмет на Кметство село Камено поле – 1150,00 лв.; 

Кмет на Кметство село Кунино  -  1065,00 лв.; 

Кмет на Кметство село Радовене – 1065,00 лв.; 

Кмет на Кметство село Синьо бърдо  -  1065,00 лв. 

      2.Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват допълнителни 

месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1  на сто за всяка прослужена 

година, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на Община Роман. 

      3.От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица 

за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за 

данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, 

определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община 

Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Божидар Тодоров Нинов; 

6.Даниел Константинов Димитров; 

7.Цветан Данчев Цолов; 

8.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ПРОТИВ” – 3 гл.   1 .Тихомир Василев Вълчев; 

     2.Христина Петкова Тодорова; 

     3.Красимир Петков Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–2гл.  1.Валентин Вутов Йолов; 

      2.Росен Данчев Цолов; 

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за 2020г.  



 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 47 

 
На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози оставя без 

промяна максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на 

територията на Община Роман за 2020г., а именно: 

-Дневна тарифа – 1,30лв/км. 

-Нощна тарифа – 1,50лв/км. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.   1.Валери Лилов Стаменов; 

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

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

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Роман 2014-2020г.  
 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 48 

 
 На основание чл.21, ал.1. т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация и във връзка с чл.31 ,ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл. 91 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Общинският съвет – Роман: 

       І. Отменя Решение № 225 прието с протокол № 20/27.02.2017г. на ОбС Роман 

ІІ.Определя работна  група за наблюдението и изпълнението на общинския план за 

развитие /ОПР/ на община Роман 2014-2020г. както следва:  

1. Соня Тинчева -Заместник Кмет на община Роман 

2.  инж. Христина Йонкинска –Секретар на община Роман 

3. Христо Томов –Директор Дирекция „ФСД и АПИО” 

4. Нина Върбанова –Главен юрисконсулт 

5. Мариета Ивайлова –Гл. експерт Оперативни програми и обществени поръчки  



6. инж. Хачик Маркосян –главен специалист „ТСУ и КС“ 

7. Валентин Вутов Йолов 

8. Даниел Константинов Димитров 

9. Цветан Данчев Цолов 

ІІІ. На основание Чл. 91. ал.8 от Правилника за прилагане Закона за регионалното 

развитие Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие да съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в 

социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

4. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 

5. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

6. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие; 

7. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

8. мерките за прилагане принципа на партньорство; 

9. резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

10. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9 гл.     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; 

7.Красимир Петков Петков; 

9.Стефан Илиев Петков; 

           

“ПРОТИВ” – няма.   

          

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

 2.Росен Данчев Цолов; 

3.Христина Петкова Тодорова; 

4.Божидар Тодоров Нинов; 

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Назначаването на комисия от служители на ОбА-Роман за 



проверка на Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ подавани от служители 

в кметствата.  

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 49 

 
I.Отменя Решение №510 взето с Протокол 48 от 30.11.2018г на ОбС гр.Роман. 

        II.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.6 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси, Общински съвет гр.Роман, назначава постоянно действаща Комисия 

в състав: 

         Председател: Христина Йонкинска – Секретар на Община Роман; 

            и членове: 

           1.Нина Върбанова – Главен юрисконсулт на Община Роман; 

         2.Христо Христов – Директор на дирекция „ФСД и АПИО“  

 При обективна невъзможност на член от комисията да вземе участие в работата и, за  

резервен член се определя: 

                    Тодор  Цолов – Главен експерт „АПИО“ 

Комисията е с правомощия да осъществява проверките на декларации по §2, ал.2 от ДР 

на ЗПКОНПИ и производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на 

служителите в кметствата към Община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –13гл.                      “ПРОТИВ” – няма.                       “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Изменение и допълнение на Наредба№13 „За определяне размера 

на мести данъци“.  

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 50 

 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с настъпилите изменения в Закона за 

местните данъци и такси, ОбС-Роман приема за изменение и допълнение Наредба №13 за 

определяне размера на местните данъци на ОбС-Роман: 

 

В Глава първа Общи положения 

 

Чл.2. се изменя така: В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:  

1.Данък върху недвижимите имоти;  

2.Данък върху наследствата;  

3.Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;  

4.Данък върху превозните средства;  

5.Патентен данък;  

6.Туристически данък;  

7.Данък върху таксиметров превоз на пътници.  

 



В Глава втора Местни данъци  Раздел І „Данък върху недвижимите имоти“: 

 

Чл.7, ал.1 се изменя така: С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените 

имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, 

и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. 

 

В Чл.10 ал2 се отменя. 

 

Чл.16 се изменя така: Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя 

от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 на ЗМДТ в 

зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и 

се съобщава на данъчно задължените лица. 

 

Чл.17, ал.4 се изменя така: При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя 

от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 

Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на 

счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. 

Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

 

 

В Глава втора Местни данъци  Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущества по 

дарение и по възмезден начин“: 

 

В Чл.32, ал.4 се изменя така: Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната. 

 

В Чл.37 се създават: 

Нова ал.3:  При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 

2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му.  

  

Нова ал.4: Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 

5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

 

В Глава втора , Местни данъци, Раздел IV „Данък върху превозните средства“: 

 

В чл.40, ал.3 се създава нова т. 5: са налице основания за ползване на данъчни облекчения 

по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ. 

 

В Глава втора , Местни данъци, Раздел V Патентен данък: 

 

В Чл.50 се правят следните изменения: 

 

ал.1, т.2 се изменя така: Физическите лица, включително едноличните търговци, които 

извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните 

данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният 



данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се 

прилага; 

 

ал.1, т.4 се изменя така: Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 

50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се 

ползва, при условие че към декларацията по чл. 51 е приложено копие от удостоверението за 

вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара. 

 

В Глава втора , Местни данъци, Раздел VI „Туристически данък“: 

 

В Чл.56 се правят следните изменения: 

 

ал.2 се изменя така: Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за 

туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на 

предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1. 

 

ал.4 се изменя така: Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано 

по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната 

система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в 

изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ. 

 

ал.5 се изменя така: Данните по ал.4 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма: 

 

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, 

и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната 

община, или 

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация 

от Единната система за туристическа информация. 

 

Чл. 57 се изменя така: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по 

чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.   1.Валери Лилов Стаменов; 

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 



11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

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

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти- Общинска собственост /ОС/ по чл.8, ал.9 от Закона за общинска 

собственост /ЗОС/ през 2020г. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 51 

 
I.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 календарната 2020г. 

II.Възлага на Кмета на община Роман изпълнение на Годишна програма за управление 

и разпореждане с имоти, общинска собственост през календарната 2020г. 

III.Годишната програма пот.1 може да бъде актуализирана с Решение на Общински 

съвет – Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.   1.Валери Лилов Стаменов; 

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

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

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 



околната среда и Програмата за управление на отпадъци на Община 

Роман за 2019г. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 52 
На основание чл.17,т.8 и чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.3, т.12 

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

взаимодействието му с общинската администрация, приема Отчет за изпълнение на мерките за 

2019г. по Програмата за опазване на околната среда и Общинска програма за управление на 

отпадъци на Община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” –13гл.                      “ПРОТИВ” – няма.                       “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на 

Общински съвет-Роман за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 53 

 
В изпълнение на 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 общинската администрация, Общински съвет – Роман Приема за 

сведение отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет –Роман за периода 

01.07.2019 г.– 31.12.2019 г.“,  

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 13 гл.   1.Валери Лилов Стаменов; 

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

12.Красимир Петков Петков; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

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

 

Предложението за решение се приема 



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

относно: Извършените през 2019г. от ВиК ООД, Враца инвестиции на 

територията на Община Роман. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 54 

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

организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация предлагам на Общински съвет реши: 

I. Общински съвет – Роман приема и одобрява, описаните по-долу инвестиции: 

1.Реконструкция на водопровод ул. „Христо Ботев“ гр. Роман, община Роман - 

дължина /м/- 412, диаметър - ф 25 – ф 140 с общ размер на инвестицията 79,03 лв. 

2.Реконструкция на вътрешен водопровод гара Струпец, община Роман - 

дължина /м/- 260, диаметър - ф 20 – ф 75 с общ размер на инвестицията 2 664,98 лв. 

3.Реконструкция на водопровод ул. „Безименна“, с. Синьо бърдо, община Роман 

- дължина /м/ 20, диаметър – ф 20 - ф 63 с общ размер на инвестицията 555,97 лв. 

4.Изграждане ново СВО, бул. „Христо Ботев“, гр.Роман, община Роман - 

дължина /м/- 13, диаметър - ф 25 с общ размер на инвестицията 359,42 лв. 

5.Реконструкция отток ул. „Безименна“, с.Стояновци, община Роман - дължина 

/м/- 21, диаметър - ф 25 – ф 63 с общ размер на инвестицията 218,19 лв. 

6.Реконструкция вътрешен водопровод ул. „Стефан Стамболов“, с.Камено поле, 

община Роман - дължина /м/- 52, диаметър - ф 63 с общ размер на инвестицията 597,94 лв. 

7.Реконструкция водомерен възел кметство с.Хубавене, община Роман с общ 

размер на инвестицията 181,32 лв. 

8.Реконструкция на вътрешен водопровод ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с.Синьо бърдо, община Роман - дължина /м/- 52, диаметър - ф 20 – ф 75 с общ размер на 

инвестицията 1 582,78 лв. 

9.Реконструкция вътрешен водопровод ул.„Александър Стамболийски“, 

с.Камено поле, община Роман - дължина /м/- 17, диаметър - ф 75 с общ размер на 

инвестицията 675,67 лв. 

10.Реконструкция вътрешен водопровод ул.„Акация“, с.Струпец, община Роман 

- дължина /м/- 86, диаметър - ф 20 – ф 40 с общ размер на инвестицията 1 429,47 лв. 

11.Реконструкция СВО, стопански двор с.Стояновци, община Роман - дължина 

/м/- 37, диаметър - ф 32 с общ размер на инвестицията 299,03 лв. 

12.Реконструкция СВО ул.„Васил Левски“, гр.Роман, община Роман - дължина 

/м/- 12, диаметър - ф 25 с общ размер на инвестицията 92,22 лв. 

13.Монтаж на водомери на напорен и хранителен  водопровод с.Курново, 

община Роман с общ размер на инвестицията 1 651,32 лв. 

14.Реконструкция - монтаж водомери ПС с.Синьо бърдо, община Роман с общ 

размер на инвестицията 1 555,08 лв. 

15.Реконструкция вътрешен водопровод ул. „Безименна“, с. Курново, община 

Роман - дължина /м/ 72, диаметър – ф 50 с общ размер на инвестицията 1 123,32 лв. 

16.Реконструкция вътрешен водопровод ЖК гр.Роман, община Роман - дължина 

/м/ 12, диаметър – ф 140 с общ размер на инвестицията 891,45 лв. 

17.Реконструкция напорен водопровод от ПС Стояновци до водоем, община 

Роман - дължина /м/ 84, диаметър – ф 90 с общ размер на инвестицията 2 559,36 лв. 

18.Реконструкция СВО ул. „Цар Борис I“, с.Хубавене, община Роман дължина /м/ 

14, диаметър – ф 25 с общ размер на инвестицията 259,75 лв. 



19.Реконструкция – монтаж водомер водоем Стояновци, община Роман с общ 

размер на инвестицията 567,62 лв. 

Направените инвестиции на територията на община Роман за 2019 г. са на обща 

стойност в размер на 47 843,92 лв. /четиридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет 

и три лева и деветдесет и две стотинки/ 

 ІІ.  Общински съвет гр. Роман, възлага на Кмета на община Роман да подпише  

приемо-предавателен протокол с „ВиК“ ООД Враца,  да заведе активите в баланса на 

Общината, след което активите да преминат в управлението на Асоциацията по ВиК и бъдат 

предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД Враца, чрез 

допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на 

„дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

     2.Росен Данчев Цолов; 

          3.Христина Петкова Тодорова; 

       4.Красимир Петков Петков; 

         5.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.. 1.Божидар Тодоров Нинов; 

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Придобиване на членство в сдружение „Асоциация 

толерантност“. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 55 

 
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл. 11, ал.3, т.15 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация предлагам на Общински съвет – Роман: 



1.Възлага на Кмета на Община Роман да предприеме действия, съгласно устава на 

Сдружение „Асоциация Толерантност“, на следващото заседание на общото събрание 

Община Роман да придобие членство в сдружението; 

2.Определя Валери Ролански-Кмет на Община Роман, за делегат/представител/в 

общото събрание на Сдружение „Асоциация Толерантност“. 

3.Определя инж.Валери Стаменов-Председател на Общински съвет-Роман, за 

заместник-делегат/представител/ в общото събрание на Сдружение „Асоциация 

Толерантност“. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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

     2.Росен Данчев Цолов; 

          3.Христина Петкова Тодорова; 

       4.Красимир Петков Петков; 

         5.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–1 гл.. 1.Божидар Тодоров Нинов; 

 

Предложението за решение се приема 
 

14.Разни. 

15.Питания на граждани. 

 

 

    

   В 16
30

 часа Председателя на Общински съвет – Роман  закри заседанието на 

ОбС  поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

Протоколчик:                                                 Председател на ОбС-Роман: 

           /Цонка Кръстева/                       /инж.Валери Стаменов/ 

 

 


