ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№16
Днес 21.08.2008г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Стоян Тодоров
11.Иван Димов
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
От
ОбА
–Роман:инж.Красимир
Петков-Кмет
на
Община
Роман,Севдалина Джамбазка-Секретар на община Роман,”,Ц.Йотов-кмет на
с.С.бърдо, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Ив.Георгиев –Кмет на с.Кунино, П.Вутовакмет на с.Радовене, В.Иванова-кмет на с.Хубавене, Л.Вутова-кмет на
с.Д.Бешовица, К.Генов-кмет на с.Струпец, Й.Стоев-кмет на с.Курново, Иван Дановкм.наместник в с.Ср.рът, Капка Йотова-км.наместник в с.Стояновци,
Присъстваха граждани и медии.
В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Председателят на Общински съвет-Роман докладва постъпилите Заповеди
на областния управител на област- Враца под № 450/08.08.08 год. И Заповед №
451/08.08.08. год., с които се връщат за ново обсъждане решения № 82 и 88,
приети с Протокол № 15 от проведено заседание на Общински съвет Роман на
29.07.08 год. И предложи същите да бъдат включени в дневния ред за разглеждане
и вземане на решение.
Председателят на общинския съвет докладва и постъпила докладна записка
от Кмета на община Роман относно отпускане на средства за клуб на
пенсионера в с.Синьо Бърдо.
Така докладваните два броя Заповеди на областния управител на област
Враца и докладната на Кмета на Община Роман бяха предложени за гласуване
като точки от дневния ред. Същите бяха приети да бъдат включени в дневния
ред с 13 гласа “ЗА”.
След това Председателят на Общински съвет Роман подложи на гласуване
дневния ред заедно с приетите вече три нови точки
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД;
1.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Приемане Структурата на Общинска администрация-Роман.
2.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Информация по отчета по бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2008г.
3.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Молба с вх.№7000-44/25.06.2008г. от ЕТ ”ДЕНИС -97” гр.Романучредяване право пристрояване на нежилищна сграда построена по силата
на ОПС върху имот ЧОС.
4.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Подготовка на проекта по под-мярка 431-2 “Придобиване на умения
и постигане на обществена активност на територията на потенциални
местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за
развитие на селските райони /2007-2013/
5.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Отдаване под наемно имот-ПОС “МИКРОЯЗОВИР” с.Курново.
6.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти н
територията на община Роман по чл.56 от Закона з устройство на
територията.
7.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Наредба за изграждане и опазване на зелената система на

територията на Община Роман по чл.62, ал.10 от Закона за устройство на
територията.
8.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Допълване на програмата за продажби по реда на чл.35 от ЗОС
приета с Решение№59, Протокол №11/24.04.2008г.
9.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Решение №59 прието с Протокол №11/24.04.2008г. на ОбС-Роман.
10.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Решение №59 прието с Протокол №11I24.04.2008г. на ОбС-Роман.
11.Актуални въпроси.

По т.1.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Приемане Структурата на Общинска администрацияРоман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №89
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА Общинския съвет –Роман
одобрява предложената от Кмета на Община Роман обща численост и
структура на Общинска Администрация, Кметства и Кметски
наместничества на територията на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 8 гл.;

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Румен Цалов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 5 гл. 1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Хрисимир Радовенски

По т.2.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Информация по отчета по бюджета на общината за
първото шестмесечие на 2008г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
Предложението за решение за приемане на информация
бюджета ни е се приема .
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” –5гл.;

“ПРОТИВ” – 4 гл.;

отчета на

“ВЪЗД.СЕ” – 4 гл.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА:

По т.3.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Молба с вх.№7000-44/25.06.2008г. от ЕТ ”ДЕНИС -97”
гр.Роман-учредяване право пристрояване на нежилищна сграда построена по
силата на ОПС върху имот ЧОС.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №90
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38,ал. от
ЗОС,чл.181,ал.2 от ЗУТ, чл.37,ал.1 т.3 и чл.51,ал.1 от НРПУРОИ ОбС-Роман
1.Учредява право на пристрояване на сграда със ЗП от 60 кв.м.
собственост на ЕТ”Денис-97” гр. Роман построена по силата на ОПС върху
терен №6

кв.54а -частна общинска собственост

по плана на гр. Роман

обособен с ПУП, одобрен със заповед № 2219/06.10.2004г. от 35 кв.м. което
представлява разликата между 95 кв.м. по сега действащия ПУП и 60
кв.м.върху които има учредено право на строеж с договори от 27.03.20003г. на
ЕТ”Денис -97” гр. Роман и същото е реализирано и застроено констатирано с
Удостоверение №1/16.07.2008г. за степен на завършеност, Протокол от ОбАРоман по чл.181 от ЗУТ и Протокол обр.14 по наредба№3/30.07.2003г. за
приемане на конструкции за срок от три години.
2.Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор с оценител на
имоти за изготвяне на пазарна оценка на правото на пристрояване върху 35
кв.м. от терен №6 кв.54а по плана на гр. Роман обособен с ПУП, одобрен със
заповед № 2219/06.10.2004г. което представлява разликата между 95 кв.м. по
сега действащия ПУП и 60 кв.м.върху които има учредено право на строеж с
договори от 27.03.20003г. на ЕТ”Денис -97” гр. Роман реализирано и застроено
и същата да бъде утвърдена от Обс-Роман.
По време на гласуването на т.3 Общинския съветник Иван Димов напусна
залата и не участва в гласуването.Поради което в гласуването взеха участие
12 съветника.
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.4.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Подготовка на проекта по под-мярка 431-2 “Придобиване
на умения и постигане на обществена активност на територията на
потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на
Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №91
На основание , ал.1,т 12 и т.23 от ЗМСМА,чл. 8, ал. 4 от Наредба 14 от
03.04.2008 г.
1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно
партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна
група на територията на общините Луковит, Червен бряг, Угърчин и Роман.
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 20.05.2008г. приема
като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на
Заявлението следните организации:
За стопанския сектор – ЕТ „Йолцив – Дако Радоев Рамчев”, гр. Угърчин
ул. „Христо Ботев” №6, ЕИК 110002399
/наименование на организацията седалище, адрес на управление, ЕИК/
представлявана от Дако Радоев Рамчев, управител
/трите имена, длъжност/
За нестопанския сектор - „Фондация Дипломат – Балкански център”,
гр. Луковит ул. „Възраждане” №46, ЕИК 110522962
/наименование на организацията седалище, адрес на управление, ЕИК/
представлявана от Любен Станев Лалев - управител
/трите имена, длъжност/
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да
подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по

под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност
за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските
райони да бъде
Община Червен бряг, адрес: ул. „Антим І” №1
/пълно наименование на организацията, седалище, адрес на управление, ЕИК/
представлявана от инж. Данаил Николов Вълов – кмет на Община Червен бряг
/трите имена, длъжност/
4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на
патньорската декларация инж. Красимир Петков Петков-Кмет на община
Роман
5. Община Роман се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя
представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване
по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

По време на гласуването на т.4 Общинския съветник Иван Димов напусна
залата и не участва в гласуването.Поради което в гласуването взеха участие
12 съветника.
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.5.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно: Отдаване под наемно имот-ПОС “МИКРОЯЗОВИР”
с.Курново.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №92

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация чл.1,чл.12,ал.4 и чл.14,ал.7 от Закона за общинската
собственост , чл.17,ал.1 и 2 от НРПУРОИ ОбС-Роман,във връзка с §4,ал.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояван .

1. ОбС-Роман дава съгласие да се отдаде под наем недвижим имот -публична
общинска

собственост № 149023 с НТП -„Микроязовир”с. Курново, местност

„Рогуля” с площ от 24.428 дка след провеждане на публично оповестен търг с явно
наддаване за срок до откриване на концесия ,но не повече от пет години и начална
тръжна цена в размер на 146.57 лева.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС
възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на
публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Микроязовир
с. Курново.

По време на гласуването на т.5 Общинския съветник Пламен Младенов
напусна залата и не участва в гласуването.Поради което в гласуването взеха
участие 12 съветника.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.6.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Наредба за разполагане и премахване на преместваеми
обекти н територията на община Роман по чл.56 от Закона з устройство на
територията.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №93
1.На основание чл.20,чл.21 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ Общински
съвет Роман
приема Наредба
№15 за разполагане и премахване на
преместваемите обекти на територията на Община Роман.

По време на гласуването на т.5 Общинския съветник Пламен Младенов
напусна залата и не участва в гласуването.Поради което в гласуването взеха
участие 12 съветника.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 12 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.7.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно: Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Роман по чл.62, ал.10 от Закона за устройство на
територията.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №94
1.На основание чл.20,чл.21 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ
Общински съвет Роман приема Наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на Община Роман .

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.8.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно:Допълване на програмата за продажби по реда на чл.35 от
ЗОС приета с Решение№59, Протокол №11/24.04.2008г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №95
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗОС ОбС-Роман
допълва Програма за продажби на имоти-ЧОС приета с Решение № 59 , Протокол №
11/24.04.2008 г. като включва имоти както следва:

№ по
ред

№
на
АОС

1

1349

2

1350

3

1351

4

1352

5

1353

6

1354

7

1355

8

1356

9

1357

Описание на имота

Местонахождение на
имота

ЗП
площ на
имота
кв.м.
Масивна едноетажна сграда с друго №021010
местност 221
предназначение
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда Краварник №021002
местност 496
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда с друго №021005
местност 183
предназначение
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда склад
№021008
местност 708
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда склад
№021008
местност 108
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда склад
№021008
местност 37
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда -битова
№021001
местност 52
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021001
местност 149
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021001
местност 358
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица

10

1358

11

1359

12

1360

13

1361

14

1362

15

1363

16

1364

17

1365

18

1366

19

1367

20

1368

Масивна едноетажна сграда

№021001
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021001
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда краварник №021004
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда краварник №021007
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда краварник №021003
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021015
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021014
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021002
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021011
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021004
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица
Масивна едноетажна сграда
№021004
местност
Кръстилица землище с.
Долна Бешовица

251
5
637
819
556
202
61
21
1580
77
64

2.Възлага на. Кмета на община Роман да сключи договор с оценител на недвижими
имоти за изготвяне на справедливи пазарни оценки на горецитираните и подробно
описани имоти и същите да бъдат представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.9.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Решение №59 прието с Протокол №11/24.04.2008г. на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №96
1.Утвърждава изготвената оценка от оценител недвижими имоти на имоти
частна общинска собственост както следва

№
по
ред
1
2

№
на
АОС

436
642

Населено място

Караш
Караш

Местонахождение на
имота
квартал

УПИ

Пл.№

8
39

VI
III

16
214

Площ
на
имота
кв.м.
920
720

Цена

2980
2470

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 процедури по провеждане на публично
оповестени търгове с явно наддаване за продажба на горецитираните имои.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.10.Докладна записка от Кмета но Община Роман инж.Красимир
П.Петков-относно: Решение №59 прието с Протокол №11I24.04.2008г. на
ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №97

1.Утвърждава изготвената оценка от оценител недвижими имоти на имоти
частна общинска собственост както следва
№
№

на

по

АОС

Населено място

Местонахождение на

Площ

имота

на

Цена

имота

ред

кв.м.
квартал

УПИ

Пл.№

1

753

Караш

28

VIII

308

950

3060.00

2

680

Караш

32

V

236

610

2245.00

3

652

Караш

41

II

219

1260

3860.00

4

625

Караш

11

ХIV

198

1010

3130.00

5

626

Караш

11

ХV

199

900

2930.00

6

627

Караш

11

ХVI

200

950

3060.00

7

591

Караш

12

V

166

1520

4700.00

8

607

Караш

14

I

182

1757

5360.00

9

611

Караш

14

II

185

1849

5610.00

10

454

Караш

5

I

34

1450

4670.00

11

576

Караш

46

VI

153

530

1820.00

12

558

Караш

49

ХV

136

1220

2720.00

13

580

Караш

46

I

155

820

2720.00

14

677

Караш

32

IV

233

700

2410.00

15

679

Караш

32

VI

235

850

2800.00

16

678

Караш

32

VII

234

870

3850.00

17

632

Караш

18

III

205

1330

4320.00

18

540

Караш

50

III

120

780

2620.00

19

541

Караш

50

IV

121

660

2310.00

20

545

Караш

51

IV

127

800

2660.00

21

613

Караш

11

II

187

1620

5400.00

22

612

Караш

11

I

186

1250

3960.00

23

1020

Роман

Бл.3

Вх. Б

Ап.22

41.57

2300.00

24

790

Роман

Бл.5

Вх. Б

25

39.44

2200.00

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 процедури по провеждане на
публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на горецитираните
имоти.
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.11 от дневния ред-относно Заповед № 450/08.08.08 год. На областния
Управител на Област Враца
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №98
1. На основание чл.чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед на Областния
управител на област Враца № 450/-8.08.08 год. ОбС-Роман ОТМЕНЯ свое Решение №
82 от Протокол №15/29.07.08 год.
2.Възлага на Кмета на Община Роман след отстраняване на нередностите
посочени в цитираната по-горе Заповед на областния управител на област Враца и
допуснатите неточности в квадратурата-съгласно договор за отстъпено право на
строеж, скица на имота и стар/нов план за регулация, както и на неправилно
посоченото правно основание, да внесе за ново обсъждане върнатото от областния
управител решение.

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.12 от дневния ред – относно отпускане на средства за клуб на пенсионера в
с.Синьо Бърдо.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №99
На основание чл.21,ал.1т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл.27,ал.1 т.3 от Закона за
общинските бюджети ОбС-Роман прехвърля бюджетни кредити от Фонд „Резервен” на
общинския бюджет за 2008г. в размер на

700.00 лева /седемстотин

лева/ по

Собствения бюджет за 2008г. в дейност 525 Клубове на пенсионера ,местна дейност
по съответните разходни параграфи

за покриване на извършените разходи по

Докладна записка вх. № 9000-5/09.05.2008г .

ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – 4 гл.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.13 от дневния ред-относно Заповед № 451/08.08. год. на Областния
управител на област Враца.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №100
1. На основание чл.чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед на Областния
управител на област Враца № 451/-8.08.08 год. ОбС-Роман ОТМЕНЯ свое Решение №
88 от Протокол №15/29.07.08 год.
2.Възлага на Кмета на Община Роман след отстраняване на нередностите
посочени в цитираната по-горе Заповед на областния управител на област Враца и
допуснатите неточности в квадратурата-съгласно договор за отстъпено право на
строеж, скица на имота и стар/нов план за регулация, както и на неправилно
посоченото правно основание, да внесе за ново обсъждане върнатото от областния
управител решение.
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По. т.14 от дневния ред-точка разни:
Пред общински съвет роман постъпи искане за отпускане на средства в размер на
500 лв от Кмета на с.Синьо Бърдо, които са необходими на самодейниян състав към
читалището в селото за покриване разходите по транспорта до гр.Несебър, където
същите ще вземат участие в проеждащия се конкурс на 06.09.2008 год.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №101

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.27, ал.1, т.3 от Закона за
общинските бюджети Общински съвет-Роман прехвърля бюджетен кредит в размер на
500/петстотин/ лева от фонд”Резервен” за държавни дейности от общинския бюджет
за 2008г. по бюджета на кметство с.Синьо бърдо за 2008г. във функция „Почивно
дело,култура, религиозни дейности”,държавна дейност 738 „Читалища”- § 45-00.
Средствата са с целево предназначение –участие на самодейния състав на
Читалището в гр.Несебър.
ГЛАСУВАНЕ

“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

В 1200 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:

/Ц.Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:

/Божидар Нинов/

