ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес, 31.01.2007г., от 10.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Сотир Атанасов Сотиров;
4. Драган Христов Капитански;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Петя Йорданова Георгиева;
8. Павлинка Лазарова Ангелова;
9. Марин Павлинов Маринов;
10. Здравко Венциславов Даков;
11. Иван Цветков Иванов;
12. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.30ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на Община
Роман, Вл.Иванов – Зам. кмет, Хр.Петкова – Секретар на ОбА-Роман, Цв.Василев – кмет на
с.Синьо бърдо, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, К.Генов – кмет на с.Струпец, Й.Йорданов –
км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Н.Цанов – км.наместник в
с.Стояновци и Ив.Панов – км.наместник в с.Средни рът, техн.сътрудник в кметство
с.Хубавене.
Присъстват и граждани.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.20ч. в присъствието на 11 общински
съветника.
Представена беше и внесена в ОбС молба от Данчо Ив.Данов – жител на с.Синьо бърдо,
относно съдействие и помощ на лицето.
Общинският съветник Др.Капитански предложи т.10 от проекта за дневен ред – Молба
от Т.Вълчев, да се отложи за следващо заседание.
След проведено гласуване, с 11 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при
следния дневен ред:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: приемане на
отчет за изпълнение на План-сметка за такса битови отпадъци за 2006г. и приемане на План
сметка за такса битови отпадъци за 2007г.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: осигуряване
на подход към УПИ ХI пл.№170 кв.39 по плана на с.Кунино.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: продажба на
земя – ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: допълване на
програма за продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с Решение №278, Протокол
№34/08.02.2006г.
5. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвени оценки на имоти находящи се в с.Караш.
6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в землище Марково равнише.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в с.Караш.
8. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в с.Кунино.

9. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: писмен
отчет за получените суми от командировки за IV-то тримесечие на 2006г. на Кмета на
Община Роман.
10. Актуални въпроси:
- Молба от Данчо Ив.Данов – жител на с.Синьо бърдо, относно съдействие и помощ на
лицето.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
приемане на отчет за изпълнение на План-сметка за такса битови отпадъци за 2006г. и
приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2007г.
По отчета на такса битови отпадъци разяснения внесе Кмета на Община Роман. Той
отчете събираемост на облозите в размер на 36 574 лева или 70% от общата сума, като найвисока е отчетена в селата Струпец – 87% и Синьо бърдо – 81%, общинският център е с близо
65% събираемост. В сравнение с 2005 година нивата в това отношение са запазени. При
събирането на дължимите суми от фирми са отчетени 8 195 лева, или 82% от облога,
отбелязва се ръст от 11% спрямо 2005г. Кметът уведоми, че към 31.12.2006г. общината
отчита недобори в размер на 52 662 лева. Той увери, че ще бъдат предприети мерки по
събирането на дължимите суми с цел повишаване събраемостта на такса битови отпадъци.
Отношение по отчета взеха и кметовете на селата Синьо бърдо и Струпец. Същите
казаха, че са доволни от събираемостта на таксите и от организацията по почистването. Те,
както и общинския съветник Ив.Цветков предложиха да се заделят средства за закриването на
нерегламентираните сметища по селата.
След проведени и други разисквания по отчета за изпълнение на План-сметка за такса
битови отпадъци за 2006г. и гласуване в присъствието на 11 общински съветника (присъства
д-р М.Гарева, отсъства Ив.Цветков), ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №381:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема отчета за
изпълнение План-сметка за такса битови отпадъци за 2006г., съгласно Приложение №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гласа, както следва:
1. Здравко В.Даков;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. Драган Хр.Капитански;
7. Берислава Ст.Христова;
8. Мариана Н.Велчева;
9. д-р Маргарита Г.Гарева;
10. Сотир Ат.Сотиров;
“ПРОТИВ” – 1 глас, както следва:
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

1. Стефан Ил.Петков – Председател;

Председателят на ОбС обясни своя отрицателен вот. Според него мерките заложени в
миналогодишната план-сметка относно повишаването на ефективността, икономичността и
ефикасността при разходване на събраните средства от такса битови отпадъци не са се
изпълнявали.
Общинските съветници продължиха с дебати около предложената План-сметка за такса
битови отпадъци и размера на таксата за 2007г.
В аргументите си за формираната План-сметка и предложение за промили за 2007г., г-н
Пламен Младенов посочи остарялата техника, която изисква значително високи разходи за
поддръжка и закриването нерегламентираните сметища.
Общинските съветници дискутираха въпроса с недостатъчния брой съдове за смет.
Становището на повечето от тях е да бъдат закупени нови контейнери и кофи.
2

След проведени разисквания и гласуване, с 5 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 4 гласа
“ВЪЗД.СЕ”, План-сметката за такса битови отпадъци за 2007г. не се прие.
Предложения за промяна на промилите дадоха:
общинския съветник М.Николова – 5%о за град Роман и 4,5%о за всички
други населени места в общината;
общинския съветник Ив.Цветков – 5,5%о за град Роман и 5%о за всички
други населени места в общината;
Проведени бяха и гласувания по предложенията.
В присъствието на 12 общински съветника, с 8 гласа “ПРОТИВ” и 4 гласа “ВЪЗД.СЕ”
предложението на кмета на общината в докладната записка в т.2.1. и т.2.2. за определяне
размера на такса битови отпадъци за 2007г. не се прие.
С 6 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗД.СЕ”, предложението на общинския
съветник М.Николова също не бе прието.
С 5 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗД.СЕ”, предложението на общинския
съветник Ив.Цветков не се прие.
Общинските съветници продължиха с гласуване по точки 3, 4 и 5 от докладната записка
на кмета на общината. След проведеното гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №382:
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти на територията на Община
Роман през 2007 г., заплащат такса за битови отпадъци, както следва:
1.1. Собствениците и ползватели (физически или юридически лица) на недвижими
имоти в регулацията (строителните граници) на населените места в Община Роман
заплащат такса за услугите по:

събирането и извозването на битовите отпадъци;

поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
1.2. Физическите лица собственици на недвижими имоти извън регулацията не
заплащат такса за битови отпадъци.
1.3. Собствениците и ползватели физически лица на празни парцели в регулацията
(строителните граници) на населените места в Община Роман заплащат такса за
услугите по:

поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
1.4. Физическите лица собственици на нежилищни имоти заплащат такси за
услугите по:

събирането и извозването на битовите отпадъци;

поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
1.5. Юридическите лица – собственици или ползватели на недвижими имоти,
намиращи се извън регулацията (строителните граници) на населените места в Община
Роман заплащат такса за услугите по:

поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
1.6. Юридическите лица собственици на жилищни имоти заплащат такса върху
данъчната оценка на имотите, в размерите за физически лица за услугите по:

събирането и извозването на битовите отпадъци;

поддържане, експлоатация и закриване на депа за битовите отпадъци;

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
1.7. Собствениците и ползватели на недвижими имоти, намиращи се на
територията на Община Роман, които няма да се ползват през цялата година и е подадена
декларация за това до Кмета на Община Роман до 15.01.2007г., заплащат такса за
услугите по:

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;

“ПРОТИВ” – 3 гл.;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.

В присъствието на 11 общински съветника:
2. На собствениците и ползватели на недвижими имоти предплатили такса смет за
цялата 2007 година в срок до 30.04.2007 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
3. Дава право на кмета на Община Роман в процеса на изпълнение на одобрената
план смека да извършва взаимно компенсирани промени между видовете разходи и между
отделните компоненти на такса битови отпадъци, в рамките на одобрените средства без
да изменя общият им размер по населени места.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
осигуряване на подход към УПИ ХI пл.№170 кв.39 по плана на с.Кунино.
След проведени разисквания и гласуване, в присъствието на 12 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №383:
На основание чл.9, ал.3, т.2 и във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ, ОбС-Роман РЕШИ: възлага
на кмета на с.Кунино да проведе обществено обсъждане в двуседмичен срок от датата на
заседанието на ОбС, за промяна предназначението на терен от 80 кв.м., намиращ се в кв.39
пред УПИ ХI, пл.№170, предназначен за озеленяване съгласно плана на с.Кунино, одобрен със
Заповед №3014/1959г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
продажба на земя – ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №384:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.39, ал.1
от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Приема да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, находящ
се в кв.32, УПИ III, пл.№232 от 1218 кв.м. по КРП на с.Караш с жилищно
предназначение, на собствениците на построената върху него сграда, а именно
едноетажна масивна жилищна сграда с РЗП от 74.80 кв.м. и мазе от 74.80 кв.м.
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2. Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на пазарна оценка на горе цитирания и подробно описан имот и същата
да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
допълване на програма за продажби по реда на чл.35 от ЗОС приета с Решение №278,
Протокол №34/08.02.2006г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №385:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС и чл.38, ал.1 от
НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Допълва Програма за продажби на имоти – ЧОС, приета с Решение №278,
Протокол №34/08.02.2006г., като включва имот едноетажна масивна
стоманобетонова сграда със ЗП от 23 кв.м. с търговско предназначение павилион
№2, находяща се между кв.26 и 30 по плана на гр.Роман, АОС №1230/19.07.2006г.
2. Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран оценител за
изготвяне на пазарна оценка на имота и същата да бъде внесена в ОбС-Роман за
утвърждаване.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвени оценки на имоти находящи се в с.Караш.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №386:
ОбС-Роман РЕШИ:
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1. Във връзка с Решение №363 прието с Протокол №46/29.11.2006г., утвърждава
изготвените оценки от лицензиран оценител на имоти, както следва:
1.1. кв.50, УПИ V, пл.№122 от 515 кв.м. по КРП на с.Караш, актуван с АОС
№542/15.08.2000г., начална тръжна цена 840.00 /осемстотин и четиридесет/ лева, съгласно
Приложение №2.
1.2. кв.51, УПИ VI, пл.№129 от 940 кв.м. по КРП на с.Караш, актуван с АОС
№547/15.08.2000г. начална тръжна цена 1530.00 /хиляда петстотин и тридесет/ лева, съгласно
Приложение №3.
1.3. кв.13, УПИ VII, пл.№178 от 1008 кв.м. по КРП на с.Караш, актуван с АОС
№603/15.08.2000г. начална тръжна цена 1640 /хиляда шестстотин и четиридесет/ лева,
съгласно Приложение №4.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, възлага на
Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на горе цитираните имоти.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в землище Марково равнише.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №387:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Във връзка с т.3 от Решение №358, прието с Протокол №45/04.10.2006г.,
утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имот частна
общинска собственост №051024, НТП – жилищна територия, категория на земята
– осма, местност “Мустака” от 3.000 дка, землище махала “Марково равнище”,
ведно с построената в него двуетажна полумасивна сграда със ЗП от 212 кв.м.
/бивше училище/, в размер на 3850.00 /три хиляди осемстотин и петдесет/ лева,
съгласно Приложение №5.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, възлага на Кмета на
Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на горе цитирания имот.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
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10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в с.Караш.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №388:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Във връзка с Решение №364, прието с Протокол №46/29.11.2006г., утвърждава
изготвената оценка от лицензиран оценител на имот УПИ II, кв.30, пл.№301 от
1620 кв.м. по КРП на с.Караш, актуван с АОС №745/15.08.2000г. в размер на 2640.00
/две хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, съгласно Приложение №6.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, възлага на Кмета на
Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на горе цитирания имот при начална тръжна цена в размер на 2640.00
/две хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Берислава Ст.Христова;
9. Мариана Н.Велчева;
10. д-р Маргарита Г.Гарева;
11. Сотир Ат.Сотиров;
12. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвена оценка на имот находящ се в с.Кунино.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №389:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Във връзка с Решение №371, прието с Протокол №47/08.12.2006г., утвърждава
изготвената оценка от лицензиран оценител на имот №000157, находящ се в
землището на с.Кунино, НТП – пасище, мера, категория Х, площ 1025.296 дка, АОС
№1256, която е в размер на 73 534.00 /седемстотин и три хиляди петстотин
тридесет и четири/ лева, съгласно Приложение №7.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, възлага на Кмета на
Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на горе цитирания имот при начална тръжна цена в размер на 73 534.00
/седемстотин и три хиляди петстотин тридесет и четири/ лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
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6. Петя Й.Георгиева;
7. Сотир Ат.Сотиров;
8. Иван Цв.Иванов.
“ПРОТИВ” – 3 гласа, както следва:

1. д-р Маргарита Г.Гарева;
2. Мариана Н.Велчева;
3. Драган Хр.Капитански.

“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:

1. Берислава Ст.Христова.

По т.9: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
писмен отчет за получените суми от командировки за IV-то тримесечие на 2006г. на
Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №390:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбС-Роман РЕШИ:
приема отчета за получените суми от командировки за IV-то тримесечие на 2006г. на Кмета
на Община Роман, съгласно Приложение №8..
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.10:. Актуални въпроси:
- Молба от Данчо Ив.Данов – жител на с.Синьо бърдо, относно съдействие и помощ
на лицето.
За лошото състояние на лицето потвърди Цв.Василев - кмет на с.Синьо бърдо. Той
уведоми, че на Данов е изгоряло жилището, заедно с покъщнината в края на месец януари, както
че и същия е самотен, безработен, социално слаб и е наложително да се предприемат действия
за неговото подпомагане.
Сред проведени разисквания, дадени предложения и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №391:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
Община Роман в най-кратък срок да изпрати комисия за установяване щетите и внесе
предложение за разрешаване жилищния проблем на лицето Данчо Ив.Данов от с.Синьо бърдо в
ОбС-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 12.35ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

8

Приложение №8

Отчет за изплатените суми за командировки на
Пламен Младенов – Кмет на Община Роман по месеци както следва

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
15.09.06 г.- София
19.09.06 г.- София
21.09.06 г.- София
25.09.06 г.- София
27.09.06 г.- София
29.09.06 г.- София
06.10.06 г.- София
Общо :

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
42,00 лв.

-

6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
6,00 лв.
42,00 лв.

-

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

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
10.10.06 г.- София
20.10.06 г.- София
25.10.06 г.- София
03.11.06 г.- София
08.11.06 г.- София
16.11.06 г.- София
21.11.06 г.- София
Общо :
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
30.11.06 г.05.12.06 г.12.12.06 г.18.12.06 г.22.12.06 г.-

София
София
София
София
София
Общо :

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ОТЧЕТЕНИ : 114,00 лв.
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