ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 30
Днес, 15.11.2005г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Павлинка Лазарова Ангелова;
3. Вълчо Петков Маринов;
4. Берислава Стоянова Христова;
5. Драган Христов Капитански;
6. Иван Цветков Иванов;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Мариана Николова Велчева;
9. Марин Павлинов Маринов;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Сотир Атанасов Сотиров;
12. Здравко Венциславов Даков;
13. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.25ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов – Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Вл.Иванов – Зам.кмет, М.Жеков – финансов
консултант, М.Димитров – адвокат от АК-Враца, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, К.Генов –
кмет на с.Струпец, В.Иванова – кмет на с.Хубавене, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци,
Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново и Ив.Панов – км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.05ч. в присъствието на 12 общински
съветника.
Председателят обяви, че докладната записка по т.6 от проекта за дневен ред е
оттеглена от кмета, но в ОбС са внесени становища, относно ликвидиране на съсобственост,
както следва: становище от адв.Мая Никовска, становище от арх.Теменужка Попова и две
Допълнителни становища от адв.Виктория Данкова.
Общинските съветници изразиха мнение материалите да се гледат на заседанието.
Общинският съветник М.Николова предложи в дневния ред да влезе и предложен от
Управителя на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман Ценоразпис на цените на билетите за
пътуване на един пътник с автобус в сила от 21.11.2005г.
По предложение на общ.съветник Пл.Петков ценоразписа да влезе за разглеждане на
заседанието като т.5 и след проведено гласуване в отсъствието на общ.съветник
Др.Капитански с 11 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при следния ДНЕВЕН
РЕД:
1. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: утвърждаване на
общинската транспортна схема в община Роман и провеждане на конкурс за превозвач.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: утвърждаване на
критерии и показатели и начин на оценка и класиране на кандидатите участващи в конкурс за
разпределение на линиите от общинската, областната и републиканска транспортна схема на
община Роман.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: приемане на
приходно-разходна сметка за извънбюджетните средства по специалната сметка за приходи
от приватизация по чл.10, ал.1 от ЗПСПК.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: увеличаване
капитала на “Роман Автотранспорт”ЕООД.
5. Утвърждаване на Ценоразпис на цените на билетите за пътуване на един пътник с
автобус в сила от 21.11.2005г.

6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: отдаване под
наем на част от имот – ПОС.
7. Становища, относно ликвидиране на съсобственост в кв.54-54А по плана на гр.Роман.
8. Докладна записка от Здравко Венциславов Даков – общински съветник, относно:
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Роман, обл.Враца.
9. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен отчет за
получените суми от командировки за ІІІ-то тримесечие на 2005г. на Кмета на Община Роман.
10. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на общинската транспортна схема в община Роман и провеждане на
конкурс за превозвач.
Председателят на ОбС-Роман обяви на общ.съветници, че становището на
икономическата комисия към ОбС е да се допълни състава на предложената от Кмета комисия
за провеждане и оценка на постъпилите предложения за превозвач с двама общински
съветника, а именно с председателя на комисията по ред и сигурност Др.Капитански и З.Даков
- член на икономическата комисия към ОбС.
След проведено гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №249:
На основание чл.8, т.3 и чл.17, т.1, т.4 и т.5 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Утвърждава общинска
транспортна схема на община Роман, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
2. Възлага на Кмета на Община Роман за проведе конкурс за избор на превозвач по
утвърдената общинска транспортна схема на община Роман.
3. Определя състава на комисия за провеждане на конкурс и оценка на постъпилите
предложения за превозвач, както следва:
Председател:
Владимир Иванов – зам.кмет “ФСДЕИ”
Членове:
1. инж.Димитър Георгиев – н-к отдел при ОбА;
2. Юрист;
3. Представител ДАИ гр.Враца;
4. Представител КАТ гр.Враца;
5. Представител ТДД гр.Враца
6. Представител браншови организации в
областта на автомобилния транспорт
7. Здравко Даков – общ.съветник ОбС-Роман;
8. Драган Капитански - общ.съветник ОбСРоман;
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на критерии и показатели и начин на оценка и класиране на кандидатите
участващи в конкурс за разпределение на линиите от общинската, областната и
републиканска транспортна схема на община Роман.
След проведени продължителни разисквания, изслушани мнения и предложения по
критериите и показателите и след проведено гласуване в присъствието на 13 общински
съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №250:
На основание чл.19, т.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки
автомобили, ОбС Роман РЕШИ: утвърждава следните критерии, показатели и начин на оценка
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и класиране на кандидатите участващи в конкурс за разпределение на линиите от общинската,
областна и републиканска транспортна схема на община Роман:
I. Критерии и показатели:
1. Седалище и адрес на управление на участниците:
- в Община Роман
- 10т.
- извън Община Роман
- 5т.
2. Собственост на автобусите:
- при всички собственост - 10т.
- при наета до 50%
- 7т.
- при наета над 50%
- 4т.
3. Сервизна база за поддържане и ремонт и осигурена гаражна площ съответствуваща на
броя на превозни средства на територията на общината:
- собствена сервизна база /удостоверява се с нот.акт/
-10т.
- наета сервизна база /удостоверява се с договор за наем/
- 3т.
- собствена гаражна база /удостоверявя се с нот.акт/
-10т.
- нает гараж /удостоверява се с договор за наем/
- 3т.
4. Наличие на екологични устройства на превозните средства:
- във всички превозни средства
- 10т.
- наличие в над 50% от превозните средства
- 7т.
- наличие под 50% от превозните средства
- 4т.
5. Цена на билета /формирана на база всички разходи с вкл. ДДС и при условие да не се
променя същата без решение на ОбС,освен в случаите при увеличение на горивото над 10%/:
- най ниска цена
- 10т.
- до 15% разлика от най- ниската цена - 4т.
- над 20% разлика от най-ниската цена - 2т.
6. Допълнителни услуги в превозните средства /климатик,видео,WC и др./ - до 1т.
7. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
- във всички превозни средства
-10т.
- наличие в над 50% от превозните средства
- 7т.
- наличие под 50% от превозните средства
- 4т.
8. Допълнителни предложения със социално значение в полза на Общината и пътниците:
- по 1т. за всяко прието предложение максимум до 4т.
/Приетите предложения се вписват в договора на съответния класиран кандидат/.
II. Начин на оценка на кандидатите:
1. Извършва се на база получен сбор точки по отделните показатели.
2. При равен брой точки се класира кандидата получил по-голям брой точки по следния
критерий:
- цена на билета.
3. Комисията оценява и класира предложенията и взема решенията си на база
комплексната оценка на всяко предложение.
4. Класирането на кандидатите ще се извършва за всеки отделен пакет.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
приемане на приходно-разходна сметка за извънбюджетните средства по специалната
сметка за приходи от приватизация по чл.10, ал.1 от ЗПСПК.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №251:
На основание чл.10, ал.1, т.1 и т.3, чл.10, ал.2 от ЗПСПК, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОБ, ОбС-Роман РЕШИ: приема приходно-разходна сметка за
извънбюджетните средства по специална сметка за приходи от приватизация по чл.10, ал.1 от
ЗПСПК:
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№
по
ред

А. Извънбюджетни
сметки и фондове в
лева

Салдо на
01.01.05г.

Приходи
за
текуща
година

Приходи
– всичко
(к.2+к.3)

Разходи

Салдо на
01.01.05г.
(к.4+к.5)

Х

0.00

26060.00

26060.00

23920.00

2140.00

Х

0.00

2400.00

2400.00

1200.00

1200.00

Х

0.00

23660.00

23660.00

23000.00

660.00

0.00

26060.00

26060.00

24200.00

1860.00

Численост

Извънбюджетни
сметки създадени със
закон или друг
нормативен акт
Специална сметка за
приходи от
приватизация към
общините чл.10, ал.1
от ЗПСПК

I.

II.

Фонд за покриване
разходите от
приватизация към
общините чл.10, ал.1,
т.1 от ЗПСПК 9%
Специален фонд за
инвестиции и
дълготрайни активи
към общините чл.10,
ал.1, т.3 от ЗПСПК
91%
ОБЩО (I +II):

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
увеличаване капитала на “Роман Автотранспорт”ЕООД.
Председателят на ОбС се обърна към общ.съветник М.Николова да се въздържи при
гласуването на основание чл.37 от ЗМСМА. След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №252:
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12, ал.2, т.3 от Наредба №8 за условията и
реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската част от
капитала на търговските дружества на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Увеличава капитала на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман от 5 000 лева на
28 000 лева, разпределен в 280 дяла по 100 лева, като увеличението на капитала се
извършва с парична вноска в размер на 23 000 лева.
2. Задължава управителя на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман да извърши
всички необходими фактически и правни действия за внасяне пред Врачански
Окръжен съд на заявление за вписване на промяната по партидата на
дружеството.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.5: Утвърждаване на Ценоразпис на цените на билетите за пътуване на един
пътник с автобус в сила от 21.11.2005г.
След проведени разисквания, напомняне от страна на Председателя на ОбС към
М.Николова отново да се въздържи при гласуването на основание чл.37 от ЗМСМА и след
проведено гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №253:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: утвърждава ценоразпис на
цените на билетите за пътуване на един пътник с автобус в сила от 21.11.2005г., съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдаване под наем на част от имот – ПОС.
Председателят на ОбС прочете на присъстващите становището на Директора на
СОУ”Васил Левски” гр.Роман. Общинските съветници дебатираха въпроса за вида търговска
дейност, за който ще се отдаде помещението в училището. Общинският съветник М.Николова
предложи да се подложи на гласуване само възлагането на търга, а след това да се дебатира и
гласува началната тръжна цена.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №254:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 и ал.2
от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с
тайно наддаване за отдаване под наем за срок пет календарни години за развитие на търговска
дейност част от имот – ПОС “Помещение” от 7,50кв.м. находящо се в партерната част в
сградата на СОУ”Васил Левски” гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –7 гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл.
След направено предложение от общ.съветник М.Николова да се провери формирането на
началната тръжна цена от ДЗ на кмета, съгласно Наредба №6 на ОбС-Роман, Председателят
Ст.Петков обяви 10 минутна почивка.
След почивката присъстват 13 общински съветника. Заседанието продължи.
След проведени гласувания, не се приеха предложенията за начална тръжна цена, както
следва: от Кмета на общината по предложението му в докладната записка – с 3 гласа “ЗА” , 1
глас “ПРОТИВ” и 9 гласа “ВЪЗД.СЕ”, от М.Николова – 20 лева – с 3 гласа “ЗА”, 4 гласа
“ПРОТИВ” и 6 гласа “ВЪЗД.СЕ” и от Пл.Петков – 22 лева – с 3 гласа “ЗА”, 5 гласа “ПРОТИВ”
и 4 гласа “ВЪЗД.СЕ”.
По предложение на общинският съветник Ив.Иванов, ОбС-Роман РЕШИ:
2. Определя начална тръжна цена в размер на 7,00 лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –7 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 5 гл.
По т.7: Становища, относно ликвидиране на съсобственост в кв.54-54А по плана на
гр.Роман.
След изслушване становището на М.Димитров по внесените допълнително към
настоящата точка становища от адвокатите Никовска и Данкова и от арх.Попова, проведени
разисквания и след гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №255:
На основание чл.33 от ЗС, във връзка с чл.8 , ал.2 от Наредба №6 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман
РЕШИ: да се ликвидира съсобственост между община Роман и ЕТ”Венцислав-73 – Йордан
Кирилов Ганчев” гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” –12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
Председателят на ОбС се въздържа при гласуването.
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По т.8: Докладна записка от Здравко Венциславов Даков – общински съветник,
относно: промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
гр.Роман, обл.Враца.
След проведено разискване и гласуване, с 5 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и 4 гласа
“ВЪЗД.СЕ”, предложението на З.Даков за промяна в Правилника на ОбС-Роман не се прие.
По т.9: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчет за получените суми от командировки за ІІІ-то тримесечие на 2005г. на Кмета на
Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №256:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната ОбС-Роман РЕШИ:
приема отчета за получените суми от командировки за IІІ-то тримесечие на 2005г. на Кмета
на Община Роман, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.10: Актуални въпроси.
- Докладна записка от Цв.Ботева – кмет на с.Камено поле.
След като беше изслушана г-жа Ботева относно изложената в докладната й записка
тревога от липсата на осветеност в селото и проведени разисквания, кметът Пл.Младенов пое
ангажимент за закупуването на 20 броя осветителни тела за с.Камено поле.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОбС закри заседанието в 12.35ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №1

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА РОМАН
№ по
ред

Наименование на
Дни
Начални часове на
линията
тръгване
Първи пакет от автобусни линии от общинската транспортна схема
Роман - Хубавене
от вторник до петък
6.40 - 7.00
1
Роман - Хубавене
понеделник, вторник и
16.50 - 17.05
2
четвъртък
Роман - Караш
понеделник
6.40 – 7.00
3
Роман – Караш
сряда
8.15 – 8.35
4
Роман
–
Караш
сряда
12.00
– 12.20
5
Роман - Караш
сряда
16.50 – 17.10
6
Роман – Средни рът
петък
16.50 – 18.40
7
Роман – Средни рът
неделя
15.30 – 16.20
8
Роман – Средни рът
последна сряда от месеца
8.15 – 9.05
9
Роман – Средни рът
последна сряда от месеца
12.00 – 12.50
10
Роман – Радовене
от понеделник до петък
7.10 – 7.25
11
Роман – Радовене
от понеделник до петък
16.20 – 16.35
12
Роман - Стояновци
от понеделник до петък
6.40 – 7.00
13
Роман - Стояновци
от понеделник до четвъртък
16.50 – 17.10
14
Роман - Стояновци
петък
17.40 – 18.00
15
Роман - Стояновци
неделя
15.50 – 16.10
16
Роман – Кунино
сряда
8.30 – 9.00
17
Роман - Кунино
сряда
12.30 – 13.00
18
Втори пакет от автобусни линии от общинската транспортна схема
Роман – гара Струпец
от понеделник до петък
6.20 – 7.00
19
Роман – гара Струпец
от понеделник до петък
16.50 – 17.30
20
Роман – гара Струпец
неделя
16.20 – 17.30
21
Роман – Камено поле
от понеделник до петък
7.30 – 8.10
22
Роман – Камено поле
от понеделник до петък
13.30 – 14.10
23
Роман – Долна Бешовица
от понеделник до четвъртък
16.50 – 17.05
24
Роман – Долна Бешовица
петък
17.50 – 18.15
25
Роман – Долна Бешовица
неделя
16.40 – 16.55
26
Трети пакет от автобусни линии от общинската транспортна схема
Роман – Синьо бърдо
сряда
11.30 – 7.50
27
Синьо бърдо – ЖП спирка от понеделник до петък
6.05 – 6.15
28
Синьо бърдо – ЖП спирка от понеделник до петък
9.20 – 9.45
29
Синьо бърдо – ЖП спирка от понеделник до петък и неделя
12.30 – 15.25
30
от
понеделник
до
петък
и
неделя
Синьо бърдо – ЖП спирка
17.00 – 17.10
31
Синьо бърдо - Курново
понеделник
5.20 – 5.40
32
Синьо бърдо - Курново
от понеделник до петък
7.20 – 9.00
33
Синьо бърдо - Курново
от понеделник до петък
15.35 – 16.40
34
Синьо бърдо - Курново
петък
18.30 – 18.55
35
Забележка:
I пакет – включва линията от Републиканската транспортна схема
Роман - Луковит
събота
9.00 – 12.00
36
II пакет – включва линията от Областната транспортна схема
Мездра - Роман
четвъртък
37
38

III пакет – включва линията от Областната транспортна схема
Мездра – Синьо бърдо
четвъртък

12.15 – 8.00
11.30 – 7.45
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Приложение №2

ЦЕНОРАЗПИС
на цените на билетите за пътуване на един пътник с автобус
в сила от 21.11.2005г.

Направление
1
Роман – Хубавене
Роман – Караш
Роман – Средни рът
Хубавене – Караш
Караш – Средни рът
Хубавене – Средни рът
Роман – Долна Бешовица
Роман – Камено поле
Роман – Горна Бешовица
Долна Бешовица – Камено поле
Горна Бешовица – Камено поле
Роман – Кален
Роман – Горна Кремена
Роман – Долна Кремена
Роман – Мездра
Д.Бешовица – Г.Бешовица
Долна Бешовица – Кален
Д.Бешовица – Г.Кремена
Д.Бешовица – Д.Кремена
Долна Бешовица – Мездра
Горна Бешовица – Кален
Г.Бешовица – Г.Кремена
Г.Бешовица – Д.Кремена
Г.Бешовица – Мездра
Кален – Мездра
Кален – Горна Кремена
Долна Кремена – Мездра
Мездра – Синьо бърдо
Мездра- Лик
Роман - Кунино
Градска линия

Цена
на
билет
2
0.90
1.30
2.30
0.40
1.00
1.40
0.90
2.30
1.60
1.80
1.20
1.80
2.50
2.60
2.90
1.00
1.40
2.10
2.00
2.40
0.40
1.40
1.60
1.80
1.40
0.70
0.70
2.40
1.60
1.60
0.50

Цена
на
билет
пенсионер
3
0.70
1.00
1.80
0.30
0.80
1.10
0.70
1.80
1.30
1.50
1.00
0.80
1.30

Направление
4
Роман – Струпец
Роман – гара Струпец
Роман – Курново
Струпец – гара Струпец
Струпец – Курново
Струпец – Синьо бърдо
гара Струпец – Синьо бърдо
гара Струпец – Курново
ЖП спирка – Синьо бърдо
ЖП спирка – Курново
Синьо бърдо – Курново
Синьо бърдо – Роман
Роман – Стояновци
Роман – Беленци
Роман – Карлуково
Роман – Луковит
Стояновци – Беленци
Стояновци – Карлуково
Стояновци – Луковит
Беленци – Карлуково
Беленци – Луковит
Карлуково – Луковит
Роман – Радовене
Радовене – фирма “Метизи”
Горна Кремена – Мездра
Кален – Долна Кремена
Мездра – Курново
Мездра – Дърманци
Мездра - Ослен

Цена
на
билет
пенсионер
6
0.70
1.00
1.80
0.50
1.60
1.60
1.30
1.30
0.50
1.30
0.80
1.80
1.00
0.70
0.50
-

Цена
на
билет
5
0.90
1.30
2.30
0.60
2.00
2.00
1.60
1.60
0.60
1.60
1.00
2.30
1.20
2.20
3.00
3.80
1.00
2.00
2.80
1.40
2.40
1.30
0.90
0.60
0.90
1.00
2.90
0.80
1.70
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Приложение №3

Отчет за командировките на Пламен Младенов Петров –
Кмет на Община Роман

МЕСЕЦ ЮЛИ

23.05.05г.- София
13.06.05г.- София
16.06.05г.- София
23.06.05г.- София
07.07.05г.- София
Общо :

- 6,00лв.
- 6,00лв.
- 6,00лв.
- 6,00лв.
- 6,00лв.
30,00 лв.

МЕСЕЦ АВГУСТ

14.07.05 г.25.07.05 г.08.08.05 г.11.08.05 г.19.08.05 г.-

София
София
София
София
София
Общо :

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
30,00 лв.

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 60,00 лв.
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