
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№8 
             Днес 27.02.2020г. 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. Красимир Петков Петков; 

13. Стефан Илиев Петков; 

 

 

               От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община 

Роман, Соня Тинчева-Зам.Кмет на Община Роман, Христинка Йонкинска-

Секретар на Община Роман, 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- 

км.наместник на с.Хубавене; Пламен Лалов-км.наместник на с.Струпец; 

Лиляна Въткова-км.наместник на с.Долна Бешовица; Ивайло Христов-км. 

наместник на с.Курново; Капка Йотова-км.наместник на с.Стояновци; 

Иван Иванов-км.наместник на с.Караш; Иван Данов-км.наместник на 

с.Ср.рът и М.равнище. 

 

 

 

               В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.  

  

 

 



 

 

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  като вносител 

изтегли  от дневния ред  т.2 Докладна записка от инж.Валери Стаменов 

Председателя на ОбС-Роман – относно: Отчет за дейността на Общински 

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

 

 инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  предложи в 

дневния ред да влезе като т.18 Докладна записка от Кмета на Община 

Роман Валери Ролански – относно: Разпределяне средствата от 

субсидираните от общината дейности на спортните организации.  

С 7 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в 

дневния ред като т.18. 

 

 инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  предложи в 

дневния ред да влезе като т.19 Докладна записка от Кмета на Община 

Роман Валери Ролански – относно: Бюджетна прогноза за периода 2021-

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

дейности на община Роман. 

С 8 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка влезе в 

дневния ред като т.19. 

 

 инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман  предложи в 

дневния ред да влезе като т.20 Докладна записка от Общинския 

съветник Стефан Петков– относно: Заповед №184 от 10.02.2020г. 

С 6 гласа „ЗА“ от 13 присъстващи Докладната записка не беше 

приета да 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   Ролански – Кмет  на  Община  Роман  

относно:Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.   
3.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  Роман  

относно:Програма за управление 2019-2023г.  

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

относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на 

новородено дете. 

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 приоритетна ОС 1  



Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ 

процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на 

безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“. 

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 процедура за подбор 

на проекти BG05M9OP001-2.084  приоритетна ОС  2 „НАМАЛЯВАНЕ 

НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ“„Приобщаване и активно включване на територията 

на общините Луковит и Роман“. 

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

относно: Искане за отпускане на възмездна финансова помощ на 

„Роман автотранспорт“ЕООД гр.Роман. 

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

относно:Даване на съгласие за  целево изразходване на част от 

събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

на територията на Община Роман за периода 2021г.-2027г. 

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

относно:Наемане на помещение, частна собствеността за целите на 

детска педагогическа стая.  
10.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1, и 

ал.6 от Закона за общинска собственост по т.4 от раздел I на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

през 2020г. 

11.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно: Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1, и 

ал.6 от Закона за общинска собственост по т.3 от раздел I на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

през 2020г.  
12.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно: Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман и откриване на процедура за продажба на имота по реда на чл.35, 

ал.3 от Закона за общинската собственост.  
13.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№170 

14.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 



решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№167 

15.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№166 

16.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№164  
17.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска 

собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни 

/чл.37и от ЗСПЗЗ/ за стопанската 2020/2021г. 

18. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Разпределяне средствата от субсидираните от общината 

дейности на спортните организации. 

19.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман. 

         20.Разни. 

21.Питания на граждани. 

 

 

1.Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

 

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

относно:Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.   

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 67 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, приема 
отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.   
ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10 гл.                    “ПРОТИВ” – няма.                      “ВЪЗД.СЕ”–3гл.  

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно:Програма за управление 2019-2023г.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 68 



      Приема програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2019-2023г. 

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” – 2 гл.  1.Тихомир Василев Вълчев; 

         2.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–4 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

 2.Христина Петкова Тодорова; 

 3.Божидар Тодоров Нинов; 

 4.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

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

относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на 

новородено дете. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 69 
         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзкъ с решение №2391 т.1 от 

Протокол №20/27.02.2017г.: 

         Отпуска еднократна финансова помощ на новородено дете в размер на 100 лева на : 

 -Емилия Бисерова Кирилова. 

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 

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 приоритетна ОС 1  

Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ 

процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на 

безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 70 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с т.11. Допустими 

кандидати:подточка 11.2. Специфични изисквания за допустимост на кандидата от 

Условия за кандидатстване BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на безработни и 

неактивни лица в общините Луковит и Роман“Общински съвет – Роман:   

   

1. Дава съгласие община Роман  да изготви и подаде проектно предложение за 

финансиране по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на 

безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ финансирана от 

ОР“Развитие на човешките ресурси“ пред МИГ Луковит – Роман. 

2. Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на 

приоритетите на общинския план  за развитие на общината за 2014-2020г. Приоритет 2.1 

„Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване заетостта на населението“ 

3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия 

по подготовката и кандидатстване с проектното предложение.  

4. Упълномощава Кмета на Община Роман да сключи договор за безвъзмездна 

финансова помощ при одобрение и финансиране на проекта. 

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” – 1 гл.  1.Росен Данчев Цолов; 

    

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

 2.Христина Петкова Тодорова; 

 3.Божидар Тодоров Нинов; 

4.Красимир Петков Петков; 

 



Общинският съветник Стефан Илиев Петков не гласува т.5 

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно: Кандидатстване на община Роман с проектно предложение по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 процедура за подбор 

на проекти BG05M9OP001-2.084  приоритетна ОС  2 „НАМАЛЯВАНЕ 

НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ“„Приобщаване и активно включване на територията 

на общините Луковит и Роман“. 

 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 71 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с т.11. Допустими 

кандидати:подточка 11.2. Специфични изисквания за допустимост на кандидата от 

Условия за кандидатстване BG05M9OP001- 2.084 МИГ Луковит-Роман  „Приобщаване и 

активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ 

1. Дава съгласие община Роман  да изготви и подаде проектно предложение за 

финансиране по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 „Приобщаване и 

активно включване на територията на общините Луковит и Роман“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен 

приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР пред 

МИГ Луковит - Роман 

2. Общински съвет Роман декларира, че дейностите по проекта отговарят на 

приоритетите на общинския план  за развитие на общината за 2014-2020г. Приоритет 

2.3“Подобряване качеството на социалните и здравни услуги  и интегриране на групите в 

социална изолация“ 

3.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме необходимите действия 

по подготовката и кандидатстване с проектното предложение.  

4. Упълномощава Кмета на Община Роман да сключи договор за безвъзмездна 

финансова помощ при одобрение и финансиране на проекта. 

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” – 1 гл.  1.Росен Данчев Цолов; 

    

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

2.Христина Петкова Тодорова; 



3.Божидар Тодоров Нинов; 

4.Красимир Петков Петков; 

 

Общинският съветник Стефан Илиев Петков не гласува т.6 

 

Предложението за решение се приема 
 

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

относно:Искане за отпускане на възмездна финансова помощ на „Роман 

автотранспорт“ЕООД гр.Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 72 
  На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Роман: 

 1./ Предоставя на „Роман Автотранспорт” ЕООД гр. Роман временен безлихвен 

заем под формата на възмездна финансова помощ в размер на 30 000 /Словом: Тридесет 

хиляди/ лева.  

 Средствата са с целево предназначение: за осъществяване на транспортната 

дейност във връзка с изпълнението на превозите по общинската транспортна схема през 

2020 година; 

 2./ Определя срок за възстановяване от страна на „Роман Автотранспорт” ЕООД 

гр. Роман на възмездната финансова помощ – до 15.12.2020 година; 

 3./ Операциите на средствата да бъдат отразени по Собствения бюджет за 2020 

година в частта на местните дейности по приходни параграфи 72-01/-/ и 72-02/+/ ;”. 

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” – 1 гл.  1.Росен Данчев Цолов; 

    

“ВЪЗД.СЕ”–5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

 2.Христина Петкова Тодорова; 

3.Божидар Тодоров Нинов; 

4.Красимир Петков Петков; 

5.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

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

относно:Даване на съгласие за  целево изразходване на част от 



събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

на територията на Община Роман за периода 2021г.-2027г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 73 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.24, ал.1, т.7 от Наредба №7/19.12.2013г. 

за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ: 

 1.Общински съвет-Роман дава съгласие за целево използване на част от събраните 

отчисления по чл.64 от ЗУО за изготвянето на Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Роман за периода 2021г.-2027г., в размер на 8 400/осем хиляди и 

четиристотин/ лева с включено ДДС. 

 2.Упълномощава Кмета на Община Роман да предприеме последващи действия за 

изразходване на необходимите финансови средства, натрупани в РИОСВ-Враца. 

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” – няма.   

    

“ВЪЗД.СЕ”–6 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

  2.Росен Данчев Цолов; 

  3.Христина Петкова Тодорова; 

 4.Божидар Тодоров Нинов; 

 5.Красимир Петков Петков; 

 6.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

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

относно:Наемане на помещение, частна собствеността за целите на 

детска педагогическа стая.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 74 
  1.На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.3 от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет 

Роман, възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор за наем със Спаска 

Кръстева Маринова от с. Долна Бешовица за ползване на собственото й помещение от 21 

кв.м, находящо се в УПИ XX, пл.№705 в кв.30 по плана на гр.Роман за срок от пет 

години. 

          2.Предоставяното помещение да се използва за целите на детска педагогическа 

стая. 

          3.Наемната цена за ползване на имота се определя на 40,00 лв./месец. 



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:Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1, и 

ал.6 от Закона за общинска собственост по т.4 от раздел I на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

през 2020г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 75 
     1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС във връзка с т.4 

от раздел I  на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020 г.,  приета с Решение № 51 в Протокол № 6/28.01.2020 г. на 

Общински съвет-Роман, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен 

урегулиран поземлен имот с жилищно предназначение /УПИ/  VIII от кв.23 с площ от 

740 кв. м по плана на с. Караш, община Роман,  идентифициран  с АОС № 688/15.08.2000 

г. 

      2.Утвърждава изготвена експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 

имоти, регистриран по ЗНО и определя начална тръжна цена, въз основа на същата,  в 

размер на 2880,00 лв./две хиляди осемстотин и осемдесет лева /без начислен ДДС или 

3,89 лв./кв.м. 

       3.Възлага на Кмета на община Роман да осъществи всички необходими 

административни действия по организиране и провеждане на публичния търг с явно 

наддаване за продажба на имота, съгласно  разпоредбите на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОС на Общински съвет Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11 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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Божидар Тодоров Нинов; 

9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

           

“ПРОТИВ” – няма.     

       

“ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

      2.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

 
11.Докладна  записка  от  Валери   Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно: Продажба на недвижим имот по реда на чл.35, ал.1, и 

ал.6 от Закона за общинска собственост по т.3 от раздел I на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

през 2020г.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 76 
      1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС във връзка с т.3 

от раздел I  на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020 г.,  приета с Решение № 51 в Протокол № 6/28.01.2020 г. на 

Общински съвет-Роман, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен 

урегулиран поземлен имот  /УПИ/  V от кв.48 с площ от 720 кв. м по плана на с. 

Хубавене, община Роман,  идентифициран  с АОС № 3475/19.08.2019 г. 

      2.Утвърждава изготвена експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 

имоти, регистриран по ЗНО и определя начална тръжна цена, въз основа на същата,  в 

размер на 3100,00 лв./три хиляди и сто лева/ без начислен ДДС или 4,30 лв./кв.м. 

       3.Възлага на Кмета на община Роман да осъществи всички необходими 

административни действия по организиране и провеждане на публичния търг с явно 

наддаване за продажба на имота, съгласно  разпоредбите на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОС на Общински съвет Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11 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.Христина Петкова Тодорова; 

8.Божидар Тодоров Нинов; 



9.Даниел Константинов Димитров; 

10.Цветан Данчев Цолов; 

11.Красимир Петков Петков; 

           

“ПРОТИВ” – няма.     

       

“ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

      2.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

 
12.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно: Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман и откриване на процедура за продажба на имота по реда на чл.35, 

ал.3 от Закона за общинската собственост.  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 77 
     1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС , Общински съвет 

Роман допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020 г., недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ, 

застроен урегулиран поземлен имот  VIII, пл.№ 295 от кв.26 с площ от 2160 кв.м по 

плана на с. Караш, община Роман, идентифициран с АЧОС № 738/15.08.2000 г. 

     2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Общински 

съвет Роман, дава съгласие да бъде сключен договор за продажба на недвижимия имот, 

подробно описан в т.1 от настоящата с Мартин Златков Кръстев от гр. София ул. 

„Сливен“, ет.12, ап.3, собственик на законно построена върху земята сграда, а именно 

жилищна сграда ведно с отстъпено право на строеж върху дворно място, за което е 

отреден парцел VIII, пл.№ 295 от кв.26 с площ от 2160 кв.м по плана на с. Караш, 

община Роман. 

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

регистриран по ЗНО, в размер на 6300,00 лв. /шест хиляди и триста лева/ без начислен 

ДДС или 2,92 лв./кв.м. Всички необходимо присъщи разходи по сделката: ДДС, стойност 

на експертната оценка, местен данък, такса вписване и др. са за сметка на Мартин 

Златков Кръстев от гр. София. 

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 

 
13.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№170 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 78 
     1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 т.2 от ЗОС, Общински 

съвет Роман допълва  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 51 прието с протокол № 

6/28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с имот, частна общинска собственост, 

представляващ  „Автоспирка“  с обща ЗП от 43,05 кв.м, която включва: -основно 

помещение със ЗП от 29,52 кв.м и спомагателно помещение със ЗП от 13,53 кв.м, 

находяща се  в УПИ VI, пл.№ 100,447 в  кв.55 по плана на с. Синьо бърдо, община 

Роман, идентифициран с АОС № 364/20.10.1998 г.    

     2. Възлага на Кмета на Общината да открие процедура за отдаване под наем чрез 

публично оповестен търг, на посочения в т.1  имот с площ от 43,05 кв.м  при начална 

тръжна цена в размер на  49,51 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет и една стотинки/ 

определена, съгласно тарифа приета с Решение № 77 на Общински съвет гр. Роман с 

протокол № 15/29.07.2008 г. и сключване на договор за наем със спечелилия търга по 

реда на ЗОС и НРПУРОИ за срок от 5 /пет/ години.    

     3. Възлага на Кмета на Общината в договора да се включи клауза, че имота се отдава 

за ползване като търговски обект и автоспирка, с цел осигуряване достъпа на 

граждани и ученици ползващи услугите на автобусния транспорт. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 6 гл.    1.Иван Алексиев Тодоров; 

     2.Кръстю Петков Кръстев; 

3.Богдан Маринов Цеков; 

4.Валентин Вутов Йолов; 

5.Даниел Константинов Димитров; 

6.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – 3 гл.   1.Росен Данчев Цолов; 

2.Красимир Петков Петков; 

3.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–4 гл. 1.Валери Лилов Стаменов; 



 2.Тихомир Василев Вълчев; 

 3.Христина Петкова Тодорова; 

 4.Божидар Тодоров Нинов; 

 

Предложението за решение не се приема 

 
14.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№167 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 79 
      1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 т.2 от ЗОС, 

Общински съвет Роман допълва  Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 51 прието с протокол № 

6/28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с помещение от 40 кв.м в общински недвижим 

имот, представляващ,  „Автоспирка” в урегулиран поземлен имот I с пл.№ 484 от 

квартал 38 по Кадастралния и регулационен план на с. Долна Бешовица, община Роман, 

идентифициран с АЧОС № 1974/03.02.2014 г. 

   2. Възлага на Кмета на Общината да открие процедура за отдаване под наем чрез 

публично оповестен търг, на посочения в т.1 част от имот, помещение с площ от 40 кв.м  

при начална тръжна цена в размер на  46,00 лв. /четиридесет и шест лева/ определена, 

съгласно тарифа приета с Решение № 77 на Общински съвет гр. Роман с протокол №  

15/29.07.2008 г. и сключване на договор за наем със спечелилия търга по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ за срок от 5 години.    

   3. Възлага на Кмета на Общината в договора да се включи клауза, че имота се отдава за 

ползване като търговски обект и автоспирка, с цел осигуряване достъпа на граждани и 

ученици ползващи услугите на автобусния транспорт. 

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.Тихомир Василев Вълчев; 

7.Росен Данчев Цолов; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Красимир Петков Петков; 

12.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ПРОТИВ” – 1 гл. 1. Цветан Данчев Цолов; 

          

 “ВЪЗД.СЕ”–няма.  



 

Предложението за решение се приема 

 
15.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 

решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№166 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  80 
         1.На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.35, ал.1 и ал. 6 от ЗОС, Общински съвет Роман допълва  Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. приета с 

Решение № 51 в протокол № 6/28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с поземлен имот с 

идентификатор 62997.96.4, с площ от 704 кв.м, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, НТП: За друг вид застрояване в местност ПОЛИЦАТА, гр. Роман, община 

Роман,  идентифициран  с АОС № 3583/29.01.2020 г. 
     2.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за наем с лицензиран експерт 

оценител на имоти, регистриран по ЗНО за изготвяне на пазарна цена на подробно 

описания имот в т.1 от настоящата, като изготвената оценка, бъде представена на 

вниманието на Общински съвет Роман за утвърждаване. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11 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.Стефан Илиев Петков; 

 

 “ПРОТИВ” – няма.    

         

 “ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

  2.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

 
16.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Допълва годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. прието с 



решение №51 прието с Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет 

Роман.с вх.№164  

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 81 
      1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9,  т.2 от ЗОС, 

Общински съвет Роман допълва Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 51 прието с протокол №  

6/28.01.2020 г. на Общински съвет Роман с поземлен имот с идентификатор 69972.19.6, 

площ от 1543 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива, 

категория на земята при неполивни условия: четвърта в местност ПОД СЕЛО, с. 

Струпец, община Роман, идентифициран с АЧОС № 3582/23.01.2020 г. 

   2. Възлага на Кмета на Общината да открие процедура за отдаване под наем чрез 

публично оповестен търг, на посочения в т.1 имот, земеделска земя с площ от 1543 кв.м  

при начална тръжна цена в размер на  21,60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет 

стотинки/ определена, съгласно тарифа приета с Решение № 134 на Общински съвет гр. 

Роман с протокол № 14/26.08.2016 г. и сключване на договор за наем със спечелилия 

търга по реда на ЗОС и НРПУРОИ за срок от 5 години.    

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 

 
17.Докладна  записка  от  Валери  Ролански – Кмет  на  Община  

Роман  относно:Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска 

собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни 

/чл.37и от ЗСПЗЗ/ за стопанската 2020/2021г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 82 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 25, 

ал. 1, и чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3  чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи,  Общински съвет  Роман: 



1.Отменя Решение № 554 прието с протокол № 52/28.02.2019 г. на Общински 

съвет гр. Роман. 

2.Определя и дава съгласие за предоставяне на 11 015 367 кв.м, пасища, мери и 

ливади, от които 3 114 029 кв.м за общо ползване и 7 901 338 кв.м  за индивидуално 

ползване през стопанската 2020/2021 г. - Приложение № 2. 

2.1.Приема: 

2.1.1.Годишен план за паша – Приложение № 1. 

2.1.2. Списъци с данни за общинските ливади, пасища и мери по населени места 

на територията на община Роман – Приложение № 2. 

2.1.3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията 

на Община Роман - Приложение № 3. 

3. Дава съгласие, пасищата, мерите и ливадите от Приложение № 2 да бъдат 

предоставени за индивидуално ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от 

общоселските стада по реда на  чл.37и от ЗСПЗЗ, като свободните пасища останали след 

приключване по процедурите по чл.37и от ЗСПЗЗ, да се ползват за общо ползване за 

паша от общоселските стада, в съответствие с Приложение № 1 за съответното населено 

място. 

4. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се 

отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 

в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, като се запазва сега действащата цена определена по пазарен 

механизъм в размер на 6.50 лв./дка. / шест лева и петдесет стотинки/ за стопанската 

2020/2021 г. 

5. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем 

или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, 

мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и от местни /автохтонни/ породи, се 

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 

40 дка за 1 животинска единица в  имоти от осма до десета категория.  

6.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни 

животни с адресна регистрация на територията на Община Роман е безвъзмездно. 

7.Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи 

необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал.4 на чл.37и от ЗСПЗЗ и разпредели 

имотите за всяко землище на лицата подали заявление по образец до Кмета на 

общината в срок до 10 март, към което прилагат документи съгласно ал.5 на чл.37и от 

ЗСПЗЗ. Разпределението на имотите започва от землището, в което се намира 

съответният животновъден обект, като при разпределението предимство имат кандидати, 

които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с 

изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се 

започва с лицата, които притежават най-малко животински единици. Окончателното 

разпределение на имотите приключва в срок до 1 май.  

8. След влизане в сила на протоколите, на комисиите по чл. 37и ал. 6 и ал. 10 от 

ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината да сключи 

договори за наем или аренда с ползвателите  за срок  от 5 стопански години.  



9.Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния 

поземлен фонд да се отдадат под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до 

участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една 

стопанска година. 

10.Останалите след провеждане на търга по т.9 свободни пасища, мери и ливади 

се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, 

които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, 

по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една 

стопанска година. 

11.При сключване на договори за ползване на пасища, мери и ливади от 

общинския и държавен поземлен фонд, които попадат извън слоя „Площи, допустими за 

подпомагане”, не се дължи заплащане на наемната цена за две стопански години от 

сключването на договора, с което се цели, ползвателят да насочи ресурсите си за 

привеждане на площите в добро състояние. 

12.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се 

разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните 

клаузи: 

 поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние; 

 обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането 

на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на 

Общата селскостопанска политика; 

 солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 

животновъди, което не е юридическо лице; 

 осигуряване на противопожарна безопасност; 

 заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на 

договора; 

 да не се променя начина на трайно ползване  на мерите и пасищата; 

 да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди; 

 да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и 

други отпадъци; 

 да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в 

населеното място; 

 да не преотдават имотите за ползване на трети лица, но ползвателите им по 

договор могат да участват в споразумения за масиви за ползване; 

12.1 Да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за 

предсрочно прекратяване на договора. 

12.2  Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение. 

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” – 1 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

            

“ВЪЗД.СЕ”–5 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 



 2.Христина Петкова Тодорова; 

 3.Божидар Тодоров Нинов; 

 4.Красимир Петков Петков; 

 5.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение се приема 

 
18. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Разпределяне средствата от субсидираните от общината 

дейности на спортните организации. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 83 
        На основание чл.31, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.23, чл.111 ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на общинска съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация и във връзка с подпомагане на спортните организации на 

територията на община Роман, ОбС-Роман приема определените средства в размер на 30 000 

лв. за субсидираните от общината дейности на спортните организации за 2020г., да се 

разпределят както следва: 

- ФК „ИСкър-1923“, гр.Роман – 16 000 лв./шестнадесет хиляди лева/; 

- ФК „Строител“, с.Кунино – 8 000 лв./осем хиляди лева/; 

- СК „Искър 97“ – 5 000 лв./пет хиляди лева“; 

- За други спортни мероприятия – 1 000 лв./хиляда лева/. 

 

  Общинският съветник Росен Данчев Цолов си направи отвод  

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 6 гл.    1.Валери Лилов Стаменов; 

     2.Иван Алексиев Тодоров; 

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – няма.    

     

“ВЪЗД.СЕ”–6 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев; 

2.Христина Петкова Тодорова; 

3.Божидар Тодоров Нинов; 

4.Даниел Константинов Димитров; 

5.Красимир Петков Петков; 

6.Стефан Илиев Петков; 

 

Предложението за решение не се приема 
 



19.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – 

относно: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 84 
       На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.83, ал.2 от ЗПФ ОбС-

Роман одобрява бюджетната прогноза за периода 2021-2023г.  на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на община Роман – Първи етап. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11 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; 

8.Христина Петкова Тодорова; 

9.Божидар Тодоров Нинов; 

10.Даниел Константинов Димитров; 

11.Цветан Данчев Цолов; 

13.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.  

               

“ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 1.Росен Данчев Цолов; 

  2.Красимир Петков Петков; 

 

Предложението за решение се приема 
 

         20.Разни. 

21.Питания на граждани. 

 

 

    

   В 1700 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/ 

 

 


