ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№26
Днес 21.07.2017г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Тихомир Василев Вълчев;
2. Росен Данчев Цолов;
3. Христина Петкова Тодорова;
4. Веска Иванова Миндинска;
5. Божидар Тодоров Нинов;
6. Цветелин Иванов Иванов;
7. Даниел Костадинов Димитров;
8. Николай Миков Миков;
9. Иван Тодоров Алексиев;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев-влязъл в залата на т.5;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Соня Тинчева-Зам.кмет на Община Роман, Антоанета КостадиноваСекретар на Община Роман, Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община
Роман,Цветелина Ботева-Кмет на с.К.поле, Йоло Петков Богданов-Кмет
на с-Кунино; Петя Милева-Кмет на с.С.бърдо; Николай Цанов-Кмет на
с.Стояновци; Атанас Генов-Км.наместник на с.Караш, Иван ДановКм.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците
допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.

Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи в дневния ред да влезе
като т.9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери
Ролански – относно: Включване на НУ „П.Р.Славейков“ гр.Роман в Списъка
на средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и
във връзка с Докладна записка от Директора на НУ „П.Р.Славейков“ с
вх.№6700-79/19.07.2017г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Кмета на Община Роман Валери Ролански предложи в дневния ред да влезе
като т.10.Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно: Включване на СУ „Васил Левски“ гр.Роман в Списъка на
средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във
връзка с Докладна записка от Директора на СУ „Васил Левски“ с вх.№670080/19.07.2017г.
С 12 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.

С 12 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия по реда чл.92 от КСО.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Насрочено за 31.07.2017г. от 1400часа.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Включване на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“-с.Камено поле в
Списъка на защитените училища в изпълнение на чл.5 от ПМС
№121/23.06.2017г. и във връзка с Докладна записка от Директора на ОУ
“Св.св.Кирил и Методий“ с вх.№6700-74/29.06.2017г.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в общинска
администрация, дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2017г.
раздел “Общинска администрация“ в приложение №8 по бюджета на
община Роман, които имат право на транспортни разноски за 2017 година.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Включване на Детска градина „Зора“ гр.Роман в Списъка на

средищните детски градини в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г.
и във връзка с Докладна записка от Директора на ДГ „Зора“ с вх.№670076/04.07.2017г.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Включване на група „Слънце“, находяща се в с.Камено поле към
Детска градина „Зора“ гр.Роман в списъка на защитените групи към детски
градини в изпълнение на чл.5 от ПМС №121/23.06.2017г. и във връзка с
Докладна записка от Директора на ДГ“Зора“ с вх.№6700-75/04.07.2017г.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански–
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета
и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за2016 година.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Роланскиотносно: Включване на НУ „П.Р.Славейков“ гр.Роман в Списъка на
средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във
връзка с Докладна записка от Директора на НУ „П.Р.Славейков“ с вх.№670079/19.07.2017г.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Роланскиотносно: Включване на СУ „Васил Левски“ гр.Роман в Списъка на
средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във
връзка с Докладна записка от Директора на СУ „Васил Левски“ с вх.№670080/19.07.2017г.
11..Актуални въпроси

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия по реда чл.92 от КСО.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №280
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от КСО и чл.7,ал.2, т.1 и
ал.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, Общински съвет – Роман дава съгласие
за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на
персонална пенсия на малолетните:
1.Виолета Анатолиева Василева с ЕГН:0948071975;
2.Памела Галинова Ангелова с ЕГН:1152291890;
3.Нихал Галинова Ангелова с ЕГН:1341301891;
4.Анел Галев Ангелов с ЕГН:1544071866,
тъй като видно от представените документи посочените деца нямат право на
наследствена пенсия от починалият си родител.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Тодоров Алексиев;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Насрочено за 31.07.2017г. от 1400часа.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №281
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.5 от Закона за водите,
Общинският съвет Роман възлага на представителя на Община Роман в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК ООД – гр.Враца –Валери Георгиев Ролански – Кмет на Община Роман, а
в негово отсъствие на инж.Николинка Кътовска –зам.кмет на Община Роман на извънредното
заседание насрочено за 31.07.2017 г. от 14.00 часа да изрази позицията на Община Роман по
предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на гр.Враца
изх.№АВиК-1-/313/ от 29.06.2017 г год. и му дава мандат да гласува както следва:
По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за препоръчителният размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Враца за 2018 г.
Да подкрепи вземането на решение като гласува със ”за”.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Тодоров Алексиев;

10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Включване на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“-с.Камено поле в
Списъка на защитените училища в изпълнение на чл.5 от ПМС
№121/23.06.2017г. и във връзка с Докладна записка от Директора на ОУ
“Св.св.Кирил и Методий“ с вх.№6700-74/29.06.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №282
Възлага на кмета на Община Роман да внесе мотивирано предложение до МОН за
включване в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 година на
ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле, съгласно ПМС №121 от 23.06.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в общинска
администрация, дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2017г.
раздел “Общинска администрация“ в приложение №8 по бюджета на
община Роман, които имат право на транспортни разноски за 2017 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №283
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 374/22.12.2016г. – за изпълнението на Държавния
бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман:
Допълва маршрута под №17 в Списъка на длъжностите в Общинска администрация,
дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2017г. в Раздел „Общинска
администрация“ в частта за Център за обществена подкрепа-по Приложение №8, считано от
01.07.2017г. със следната длъжност:
№
17.

Заемана длъжност
Общинска администрация
Педагог в Център за обществена подкрепа

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;

Маршрут
С.Синьо бърдо – гр.Роман

3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Костадинов Димитров;
8.Николай Миков Миков;
9.Иван Тодоров Алексиев;
10.Драган Христов Капитански;
11.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Включване на Детска градина „Зора“ гр.Роман в Списъка на
средищните детски градини в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г.
и във връзка с Докладна записка от Директора на ДГ „Зора“ с вх.№670076/04.07.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №284
Възлага на кмета на Община Роман да внесе мотивирано предложение до МОН за
включване на ДГ„Зора“–гр.Роман в Списъка на средишни детски градини за учебната
2017/2018 година, съгласно ПМС №128 от 29.06.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Включване на група „Слънце“, находяща се в с.Камено поле към
Детска градина „Зора“ гр.Роман в списъка на защитените групи към детски
градини в изпълнение на чл.5 от ПМС №121/23.06.2017г. и във връзка с
Докладна записка от Директора на ДГ“Зора“ с вх.№6700-75/04.07.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №285
Възлага на кмета на Община Роман да внесе мотивирано предложение до МОН за
включване на група „Слънце“, която се намира в с.Камено поле, община Роман част от
ДГ“Зора“-гр.Роман в Списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 година,
съгласно ПМС №121 от 23.06.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански–
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.

Общинският съветник Цветелин Иванов Иванов напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №286
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.36, ал.3 от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане
изпълнете и отчитане на Община Роман одобрява частичната актуализация в документацията
на капиталовите разходи на Община Роман за 2017г.и приема свързаните с нея вътрешно
компенсирани промени в разходите по бюджета за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Даниел Костадинов Димитров;
7.Николай Миков Миков;
8.Иван Тодоров Алексиев;
9.Драган Христов Капитански;
10.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

Общинският съветник Цветелин Иванов Иванов върна в залата
8.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за2016 година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №287
„На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Роман:
1./ Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Роман за 2016
г. по пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва:

а/ По прихода: уточнен годишен план – 5 287 262 лева; отчет – 5 532 850 лева;
в това число: държавни дейности: план- 3 327 321 лева; отчет – 3 334 261 лева; местни
дейности: план – 1 959 941 лева; отчет – 2 198 589 лева;
б/ По разхода: уточнен годишен план – 5 287 262 лева; отчет – 4 800 823 лева; в
това число: държавни дейности: план – 3 327 321 лева; отчет – 3 148 313 лева;
местни дейности: план – 1 759 683 лева; отчет – 1 478 562 лева; дофинансиране: план – 200 258
лева; отчет – 173 948 лева;
2./Приема Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз
за 2016 година– общо от ДФЗ-РА, КСФ към НФ, ДЕС, както следва:
а./ По прихода: годишен план – 1 548 017 лева; отчет –
339 895 лева;
б/ По разхода: годишен план – 1 548 017 лева; отчет –
275 354 лева;
В това число:
2.1./ Средства от ДФЗ – РА:
а/ По прихода: годишен план –
32 089 лева; отчет –
32 089 лева;
б/ По разхода: годишен план –
32 089 лева; отчет –
32 089 лева;
2.2./ Средства от КСФ към НФ:
а/ По прихода: годишен план – 717 851 лева; отчет –
307 806 лева;
б/ По разхода: годишен план – 717 851 лева; отчет –
243 265 лева;
2.3/ Средства от ДЕС:
а/ По прихода: годишен план – 798 077 лева; отчет –
0 лева;
б/ По разхода: годишен план – 798 077 лева; отчет –
0 лева;”

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 6 гл. 1.Божидар Тодоров Нинов;
2.Цветелин Иванов Иванов;
3.Даниел Костадинов Димитров;
4.Иван Тодоров Алексиев;
5.Драган Христов Капитански;
6.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 7гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Николай Миков Миков;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Ивайло Вутов Йолов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Роланскиотносно: Включване на НУ „П.Р.Славейков“ гр.Роман в Списъка на
средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във
връзка с Докладна записка от Директора на НУ „П.Р.Славейков“ с вх.№670079/19.07.2017г.

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №288
Възлага на кмета на Община Роман да внесе мотивирано предложение до МОН за
включване на НУ„П.Р.Славейков“ –гр.Роман в Списъка на средищни училища за учебната
2017/2018 година, съгласно ПМС №128 от 29.06.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Роланскиотносно: Включване на СУ „Васил Левски“ гр.Роман в Списъка на
средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във
връзка с Докладна записка от Директора на СУ „Васил Левски“ с вх.№670080/19.07.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №289
Възлага на кмета на Община Роман да внесе мотивирано предложение до МОН за
включване на СУ„Васил Левски“ –гр.Роман в Списъка на средищни училища за учебната
2017/2018 година, съгласно ПМС №128 от 29.06.2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.

“ПРОТИВ” – няма.

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11..Актуални въпроси
В 1115 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

