ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН, ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№44
Днес 29.10.2010г. 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.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов

От ОбА –Роман:С.Джамбазка-Секретар на Община Роман;Н.ВърбановаГл.юрисконсул на Общена Роман;Хр.Томов-Директор на Дирекция”АПИТО и
ФСД”;Цв.Ботева - кмет на с.К.поле;И.Георгиев-кмет на с.Кунино;Петя Вутова-кмет
на с.Радовене; К.Генов –кмет на с.Струпец; В.Иванова – кмет на с.Хубавене;
Л.Въткова-кмет на с.Д.Бешовица; В.Петков-кмет на с.Курново;Р.Гергановакм.наместник на с.Караш;

Присъстваха:Медии и граждани.

В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински съвет
– Роман в присъствието на 13 общински съветници.

Направено бе предложение от Севдалина Джамбазка-Секретар на Община
Роман да отпадне от дневния ред т.10.Докладна записка от Кмета на община
Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Принудително отчуждаване на имоти
– частна собственост.
Направено бе предложение от Мариана Николова – Председател на Постоянната
Комисия по финанси, бюджет,общинска собственост и европейска интеграция
към ОбС-Роман да отпадне от дневния ред т.6 6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:Решение №215 прието с протокол
№29 от 14.08.2009г. на ОбС-Роман и постъпило Заявление с наш№2600311/01.10.2010г. от „НОВА ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ”ООД гр.Враца, представлявано
от Управителя Тотко Цветков Янчев.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи предложенията бяха приети.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД;
1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Споразумение
за
сътрудничество
между
Община
Роман,
Министерството на културата, Програма на ООН за развитие /ПРООН/ и
библиотеката в Народно читалище „Искра-1921” в. с.Синьо бърдо.
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.2 от решение №342 прието с протокол №43/24.09.2010г. на ОбС-Роман.
3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.5 от решение№337 прието с Протокол №42/20.08.2010г.на ОбС-Роман.
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Разрешение за ползване на временен вътрешен безлихвен заем от
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за финализиране на договор за
безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.03-0029 по ОП ”РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.2.03 ”ЗА ПО ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА” по проект” ВИЖТЕ МЕ,АЗСЪМ
ЕДИН ОТ ВАС”.
5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Провеждане на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по реда
на чл.17 от Наредба №2/15.03.2002г. по утвърдена общинска транспортна схема.
6.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петков-относно:
Съгласуване на ПУП – Парцелиран план,елемент на техническа инфраструктура
за подземна кабелна линия 20/35 kV и трасе за 3 броя подземни кабелни линии ВН –
110 КV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „Веслец” в
землището на с.Камено поле, общ.Роман към подстанция и даване предварително

съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути във връзка с
изграждането на същата.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.3 от решение №29 прието с протокол №5/07.02.2008г. и т.2 от решение
№260 прието с протокол №35/29.01.2010г. на ОбС-Роман.
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отдаване под наем на недвижим имот „Бетонов възел.
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба.
10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените командировки за третото тримесечие на
2010г. на Председателя на ОбС-Роман.
11.Актуални въпроси.
1.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Споразумение
за
сътрудничество
между
Община
Роман,
Министерството на културата, Програма на ООН за развитие /ПРООН/ и
библиотеката в Народно читалище „Искра-1921” в. с.Синьо бърдо.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №349
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА и воден от желанието за
разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното
информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и
услуги чрез Интернет.
1.Община Роман участва като партньор на местно ниво в Проект
№00071115 – Програма „Български Библиотеки-място за достъп до
информация и комуникация за всеки4.
2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програма,
съгласно приложение №1.
3.в изпълнение на т.1 и т.2 на настоящето решение упълномощава Кмета на
Община Роман да подпише от името на общината споразуменията за
сътрудничество/Приложение№1/ между Общината, Министерство на
културата,Програма на ООН за развитие и библиотеката при читалище в
с.Синьо бърдо.
4.Задължава Кмета на Община Роман да информира периодично Общинския
съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
5.Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение на Комисията по
образование към ОбС-Роман.

„ЗА” – 13ГЛ.

“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.2 от решение №342 прието с протокол №43/24.09.2010г. на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №350
1.Общински съвет гр.Роман утвърждава пазарната оценка на правото на
стоеж върху 630 кв.м. от имот №000256 целият с площ от 7.602 декара в
землището на с.Кунино,община Роман в размер на 7210,00лв./Словом:седем
хиляди двеста и десет лева/.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37,ал.1 от ЗОС и
чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката, ОбС-Роман възлага на Кмета на
Общината да сключи договор с „Кунино Енерджи”АД с адрес на
управление:гр.София,ул.”Славянска”№13 чрез Стефан Томов Чергов –
изпълнителен директор и Александър Иванов Гебов – Председател на съвета на
директорите, с адрес за кореспонденция:гр.Роман,бул.”Христо Ботев”№100 за
отстъпване право на строеж върху част от имот №000256 със самостоятелен
индентификатор №000319 по картата за възстановената собственост на
землище с.Кунино за изграждане на част от съоръжението на МВЕЦ
„Кунино”-долна вада, за които има
одобрен ПУП, видно от
протокол№5/30.07.2010г. от заседание на Комисията по чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ при
Областна дирекция „Земеделие”-гр.Враца.

„ЗА” – 13ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

3.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.5 от решение№337 прието с Протокол №42/20.08.2010г.на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №351
ОбС-Роман отлага утвърждаването на оценка на имот №000629 до
извършване на процедура за промяна на предназначението на земята по
чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция”Земеделие”гр.Враца от
инвеститора.

„ЗА” – 13ГЛ. “ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Разрешение за ползване на временен вътрешен безлихвен заем от
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за финализиране на
договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.03-0029 по ОП
”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” схема за безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.2.03 ”ЗА ПО ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА” по проект”
ВИЖТЕ МЕ,АЗСЪМ ЕДИН ОТ ВАС”.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №352
На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Закона за
общинските бюджети, ОбС-Роман дава съгласие да бъдат прехвърлени под
формата на временен вътрешен безлихвен заем от бюджетната сметка на
ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” гр.Роман IBAN:BG12STSA93003124103900,BIC:STSABGSF
по извънбюджетна сметка на община Роман IBAN:BG90STSD93003290020220,
BIC:STSABGSF средства в размер до 52 000/петдесет и две хиляди/лева за
покриване на разходи по финализиране на проекта.
След финалното отчитане на проекта и издължаване от страна
финансиращия орган /Националния фонд/ средствата да бъдат възстановени в
бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити –
ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.

„ЗА” – 13ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова

6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8.Стоян Тодоров
9.Иван Димов
10. Маргарита Трифонова
11. Мариана Николова
12.Хрисимир Радовенски
13.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Провеждане на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по реда
на чл.17 от Наредба №2/15.03.2002г. по утвърдена общинска транспортна схема.
Общинският съветник Мариана Николова си направи отвод поради конфликт
на интереси.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №353
1. На основание чл.17,ал.3,4 и ч л . 1 9 от Наредба №2 от 15.03.2002 г.за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници Общински съвет Роман взе следните решения:
1.1 За възлагането на превозите по утвърдената Общинска транспортна схема с
Решение № 249 прието с Протокол №30/15.11.2005г. на ОбС Роман ,както и тези от
Областната транспортна схема от квотата на община Роман,да се обяви конк урс по реда
на Наредба №2/15.03.2002 г..
1.2. Делегира изпълнението на своите функции относно откриването и
провеждането на конкурса на Кмета на Община Роман, който да издаде заповед
за това.
2.На основание чл.17,ал. 5 и ал.7 от Наредба №2 от 15.03.2002 г.за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници Общински съвет Роман определя състав на комисията за провеждане на
конкурса и оценка на постъпилите предложения,както следва:
Председател: Вълчо Маринов– Зам.кмет на Община Роман
Членове: 1.Нина Върбанова -гл. юрист консулт на община Роман
2. инж. Димитър Георгиев -н-к отдел МДТ КПР при Об А Роман
3.Диляна Миркова —вр.и.д. гл. счетоводител
4.Мариета Ивайлова - гл. експерт ОП при ОбА Роман
5.Представител на ИА „Автомобилна администрация"Враца

6. Представител на КАТ-Пътна полиция Враца
7.Представител
автомобилния транспорт

на

браншовите

организации

в

областта

на

8.Представител на ТДД гр. Враца
9.Божидар Нинов –Председател на ОбС Роман-определен от Общински
съвет Роман поименно.
3. На основание чл. 17, ал. 6 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год., възлага на
Кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисията
4. На основание чл.19 ,ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г.за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници Общински съвет Роман утвърждава критерии,показатели,начин на оценка и
класиране на кандидатите,участващи в конкурса за възлагане на обществен превоз на
пътници по утвърдените транспортни схеми,както следва:
4.1 .Място на регистрация и адрес на управление на участниците:
-в община Роман -15 т.
-извън община Роман-5т.
4.2.Собственост на автобусите:
-собствени- 15т.
-при наети до 50% с договор за наем не по-малко от 1 година -10т.
-при наети над 50% -5 т.
4.3.Сервизна база за поддържане и ремонт и осигурена гаражна
площ съответстваща на броя превозни средства на територията на общината:
-собствена сервизна площ/удостоверява се с нот.акт/-15т.
-наета сервизна площ/удостоверява се с договор за наем/-5т.
–собствена гаражна площ/удостоверява се с нот.акт/-15т.
-наета гаражна площ/удостоверява се с договор за наем/-5т.
4.4.Цена на билета/формирана на база всички разходи с вкл.ДДС /и при условие да
не се променя същата без решение на ОбС.Цената на билета не може да се променя шест
месеца след провеждането на конкурса,
-най-ниска цена-15т.
-до 15% разлика от най-ниската-10т.
-над 20% разлика от най-ниската цена-5 т.
4.5.Наличие на екологични устройства на превозните средства:
-във всички превозни средства-5т.
-наличие в над 50% от превозните средства -3т.
-наличие под 50% от превозните средства -2 т.
4.6.Допълнителни услуги в превозните средства/климатик,видео,VC и др. -до 5 т.
4.7.Оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица:
-във всички превозни средства-5т.
-наличие в над 50% от превозните средства -3т.
-наличие под 50% от превозните средства -2 т.
4.8.Допълнителни предложения със социално значение в полза на Общината и
пътниците:

-по 2 т. за всяко прието предложение-максимум до 10 т. /приетите
предложения се вписват в договора на съответния класиран кандидат/
5. Начин на оценка на кандидатите-извършва се на база получения сбор
точки по критериите.
При равен брой точки се класира кандидата,получил по-голям брой точки по
критерия:
-цена на билета
-мястото на регистрация и адрес на управление на фирмата 5.1.Комисията оценява и
класира предложенията и взема решенията си на база комплексната оценка на всяко
предложение по критериите , утвърдени от общинския съвет.

„ЗА” – 7ГЛ

1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3.Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Стоян Тодоров
6.Иван Димов
7. Маргарита Трифонова

“ПРОТИВ”- НЯМА ;
“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ. 1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4.Хрисимир Радовенски
5.Румен Цалов
6.Докладна записка
от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно: Съгласуване на ПУП – Парцеларен план,елемент на техническа
инфраструктура за подземна кабелна линия 20/35 kV и трасе за 3 броя подземни
кабелни линии ВН – 110 КV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК
„Веслец” в землището на с.Камено поле, общ.Роман към подстанция и даване
предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути във
връзка с изграждането на същата.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
„ЗА” – 5ГЛ.

1.Божидар Нинов
2.Тихомир Вълчев
3.Валери Ангелов
4.Стоян Тодоров
5.Иван Димов

“ПРОТИВ”- 3ГЛ ; 1. Маргарита Трифонова
2. Мариана Николова
3.Румен Цалов
“ВЪЗД.СЕ”- 5ГЛ ; 1. Пламен Младенов
2. Владимир Стоянов
3.Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Хрисимир Радовенски

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
Общинските съветници Пламен Младенов и Хрисимир Радовенски
напуснаха залата.
7.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:т.3 от решение №29 прието с протокол №5/07.02.2008г. и т.2 от решение
№260 прието с протокол №35/29.01.2010г. на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №354
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.1 и чл.41 от
ЗОС и т.3 от Решение№9 прието с протокол №5/07.02.2008г.и т.2 от решение
№260 прието с протокол №35/29.01.2010г.на ОбС-Роман, ОбС-Роман
утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на терените – ЧОС
както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6

№
на
АОС
845
846
847
88
849
850

Описание на имота

Местонахождение на имота

Начална
тръжна
цена/без
ДДС/,лв.

Терен №9 от 21 кв.м.
Терен №10 от 21 кв.м.
Терен №11 от 21 кв.м.
Терен №12 от 21 кв.м.
Терен №13 от 21 кв.м.
Терен №14 от 21 кв.м.

Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман
Кв.56 по плана на гр.Роман

310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00

2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.1 от ЗОС и
чл.59 от НРПУРОИ на ОбС-Роман възлага на Кмета на Община Роман да
проведе процедура по провеждане на публично оповестени търгове с явно
наддаване за отстъпване право на строеж върху горепосочените терени за
строителство на гаражни клетки, като приетата оценка на всеки един от
тях, да се счита за начална тръжна цена.

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3.Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отдаване под наем на недвижим имот „Бетонов възел.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №355
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.4 и чл.14,
ал.2 от ЗОС чл.26, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Роман,
възлага на Кмета на Община Роман да проведе публично оповестен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Бетонов
възел", собственост на общината при начална месечна наемна цена:
270.00 лв./двеста и седемдесет лева/ без включено ДДС по реда и
условията на ЗОС и НРПУРОИ.

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Владимир Стоянов
3. Теменужка Кръстева
4.Илина Христова
5.Тихомир Вълчев
6.Валери Ангелов
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

Общинският съветник Пламен Младенов се върна в залата.
Общинският съветник Валери Ангелов напусна залата.
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване на изготвени оценки на имоти, включени в програма за
продажба.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №356
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1
и ал.6 от ЗОС, Приложение № 1 от Решение № 260 прието с протокол
№35/29.01.2010 г. на ОбС-Роман и т.2 от Решение № 347 прието с протокол №
43/24.09.2010 г. утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на
имота - ЧОС, както следва:
ред

1
2
3

№ на
АОС
1172
1151
544

Населено място и
описание на имота
гр. Роман
гр.Роман
с.Караш

Местонахождение на
имота Квартал, парцел,
пл. №
Бл.З вх.А ап.25
Бл.4, вх.А, ап.16
Кв.51 УПИ1пл.№ 124

Площ на
имота
кв.м.
58.35
58.35
800

Начална
Тръжна
Цена
/без ДДС/
2430 .00
2400.00
2800.00

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
и ал.6 от ЗОС възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура
по провеждане на публично оповестени търгове
с явно наддаване за
продажба на горецитираните
имоти, като приетата оценка на всеки един
от тях, да се счита за начална тръжна цена

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

10.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените командировки за третото тримесечие на
2010г. на Председателя на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:
РЕШЕНИЕ №357
Приема отчета за получените суми от командировки за третото
тримесечие на 2010 година на Председателя на ОбС-гр.Роман.

„ЗА” – 11ГЛ. 1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Стоян Тодоров
8.Иван Димов
9. Маргарита Трифонова
10. Мариана Николова
11.Румен Цалов
“ПРОТИВ”- НЯМА ;

“ВЪЗД.СЕ”- НЯМА.

11.Актуални въпроси.

В 1215 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ц.Кръстева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Б. Нинов/

закри

