ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№5
Днес 27.01.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
От ОбА –Роман :инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман,
Севдалина Джамбазка-Секретар на Община Роман, Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман, Цв.Ботева-кмет на с.Камено поле, Йоло
Богданов-кмет на с.Кунино, Миряна Вълкова-ВрИД кмет н с.Радовене,
Красимир Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Нели Димитровакм.наместник нас.Д.Бешовица, Капка Йотова-км.наместник на с.Стояновци,
Радка Герганова-км-наместник на с.Караш,

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

Общинския съветник Стефан Петков предложи от дневния ред да отпадне
т.2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№7 и
т.3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№8.
С 11 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението не беше прието.
Общинския съветник Стефан Петков предложи в точка актуални да се
разгледа плана за работа на ОбС.
С 11 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението не беше прието.

С 11 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:Необходимостта от удължаване с шест месеца на срока за изпълнение на
договор №BG161PO001/2010/009 от 13.12.2010г..
2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№7
3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№8.
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Намаляване капацитета на специализираната институция ДДЛРГ
„Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.
5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-209/16.12.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Участие в сдружение с нестопанска цел.
7.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Заповед №16/09.01.2012г. на Областен Управител гр.Враца.
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода
01.07.2011-31.12.2011г..
9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и
Програма за управление на дейностите по отпадъци за 2011г..

10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2011г..
11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.
12. Актуални въпроси.
1.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Необходимостта от удължаване с шест месеца на срока за изпълнение на
договор №BG161PO001/2010/009 от 13.12.2010г..
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 40
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация:
1.Обшнски съвет Роман упълномощава Кмета на Община Роман да издаде в полза на
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” следното
обезпечение,гарантиращо авансовото плащане по Договор №BG161PO001/4.1-03/2010/009 от
13.12.2010г., а именно:Запис на заповед без протест и без разноски в полза на МРРБ, Управляващ
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013г.) в размер на 338 747,66
лева,/триста тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет и
шест стотинки/ представляващи 35% от стойността на Безвъзмездната финансова помощ платим
при предявяване, който да обезпечава пълния размер на авансовото плащане. Срок за
предявяване за пращане – до 13.02.2013г. /два месеца след изтичане на кройния срок по
изпълнение на договоря за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2.издаването на запис на Заповед от Кмета на Община Роман да се извърши по реда на
горецитирания Договор №BG161PO001/4.1-03/2010/009 от 13.12.2010г. за предоставяне на
безвъвмездна финансова помощ по образец, предоставен от Договарящия орган.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

2.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№7.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл.21,аал.1, т.8 отЗМСМА, въввръзка чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.64, ал.1 и 2 от
Засона за енергетиката общински съвет:
1.Одобрява трасе за въздушен ел.провод ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Струпец”
към ел.мрежата с въздушна линия 20 кV към ел.уредба на ВЕЦ”Долна Бешовица” през имоти в
землището на територията на община Роман както следва:
с.Долна Бешовица
№000209-НТП – Полски път от 4,53 л.м. и сервитут 0,063 дка
№000756 НТП – Полски път от 6,14 л.м. и сервитут 0,046 дка
№000760 НТП – Полски път от 6,72 л.м. и сервитут 0,109 дка
№100104 НТП – Храсти ,местност „Харта” Категория на земята – IV от 23,02 л.м. и сервитут
0,172 дка
№101044 НТП – Др.земеделски територии,местност Дъбравата, Категория за земя V от 14,01 л.м.
и сервитут 0,106 дка
№101045 НТП – Др.земеделски територии, местност Дъбравата, Категория за земя V от 2,09 л.м.
и сервитут 0,0,26 дка
№101069 НТП - Храсти ,местност „Дъбравата”, Категория на земята – IV от 37,57 л.м. и сервитут
0,262 дка
гр.Роман
№000105 НТП – Порски път, Местност „Каритански острог” от 4,41 л.м. и сервитут 0,033 дка
№000106 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,81 л.м. и сервитут 0,029 дка
№000107 НТП – Полски път, Местност „Церовица” и сервитут 0,002 дка
№000110 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,60 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000111 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,60 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000112 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,55 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000113 НТП – Нароителен канал, Местност „Церовица” от 3,54 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000114 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,62 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000124 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 9,55 л.м. и сервитут 0,093 дка
№000166 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,79 л.м. и сервитут 0,028 дка
№000167 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000168 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000169 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
2.Дава съгласие да се учреди право на прокарване на техническа инфраструктора въздушен
ел-провод ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Струпец” към ел.мрежата с въздушна линия
20 кV към ел.уредба на ВЕЦ”Долна Бешовица” през имоти в землището на територията на
община Роман както следва:
с.Долна Бешовица
№000209-НТП – Полски път от 4,53 л.м. и сервитут 0,063 дка
№000756 НТП – Полски път от 6,14 л.м. и сервитут 0,046 дка
№000760 НТП – Полски път от 6,72 л.м. и сервитут 0,109 дка

№100104 НТП – Храсти ,местност „Харта” Категория на земята – IV от 23,02 л.м. и сервитут
0,172 дка
№101044 НТП – Др.земеделски територии,местност Дъбравата, Категория за земя V от 14,01 л.м.
и сервитут 0,106 дка
№101045 НТП – Др.земеделски територии, местност Дъбравата, Категория за земя V от 2,09 л.м.
и сервитут 0,0,26 дка
№101069 НТП - Храсти ,местност „Дъбравата”, Категория на земята – IV от 37,57 л.м. и сервитут
0,262 дка
гр.Роман
№000105 НТП – Порски път, Местност „Каритански острог” от 4,41 л.м. и сервитут 0,033 дка
№000106 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,81 л.м. и сервитут 0,029 дка
№000107 НТП – Полски път, Местност „Церовица” и сервитут 0,002 дка
№000110 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,60 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000111 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,60 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000112 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,55 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000113 НТП – Нароителен канал, Местност „Церовица” от 3,54 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000114 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,62 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000124 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 9,55 л.м. и сервитут 0,093 дка
№000166 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,79 л.м. и сервитут 0,028 дка
№000167 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000168 НТП – Напоителен канал, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
№000169 НТП – Полски път, Местност „Церовица” от 3,63 л.м. и сервитут 0,027 дка
На „Турбоген”ЕООД със седалище на управление гр.София, ул.Николай Храйтов №3А ЕИК
106623336 за
3.Възлага на Кмета на Община Романда извърши всички правни и фиктически действия във
връзка с горното уцредяване на сервитута и правото на прокарване по настоящето решение,
включително и възлагани на пазарна оценка и издаване на Заповед за учредяване на възмездно
право на прокарване на въздушен ел.провод по чл.193, ал.4 от ЗУТ.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;
“ВЪЗД.СЕ” – 2гл. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков

3.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Утвърждаване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ-ДЗ вх.№8.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 42
На основание чл.21,аал.1, т.8 отЗМСМА, въввръзка чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.64, ал.1 и 2 от
Засона за енергетиката общински съвет:
1.Одобрява трасе за въздушен ел.провод ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Поповица”
към ел.мрежата с въздушна линия 20 кV към ел.уредбата на ВЕЦ „Струпец” през имотите в
землището на с.Синьо бърдо както слезва:
№000701-НТП Полски път със статут Публична общинска собственост от 3,07 л.м. и сервитут
0,023 дка.
№247004 НТП-Др. Земеделски територии местност „Реката” със статут Частна общинска
собственост от 12,33 л.м. и сервитут 0,098 дка
№248003 НТП-Храсти местност „Искъра” със статут Частна общинска собственост от 31,15
л.м. и сервитут 0,231
2.Дава съгласие да се учреди право на прокарване на техническа инфраструктора въздушен
ел-провод ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Поповица” към ел.мрежата с въздушна
линия 20 кV към ел.уредбата на ВЕЦ „Струпец4 през имотите в землището на с.Синьо бърдо
както слезва:
№000701-НТП Полски път със статут Публична общинска собственост от 3,07 л.м. и сервитут
0,023 дка.
№247004 НТП-Др. Земеделски територии местност „Реката” със статут Частна общинска
собственост от 12,33 л.м. и сервитут 0,098 дка
№248003 НТП-Храсти местност „Искъра” със статут Частна общинска собственост от 31,15
л.м. и сервитут 0,231
На „Турбоген”ЕООД със седалище на управление гр.София, ул.Николай Храйтов №3А ЕИК
106623336 за
3.Възлага на Кмета на Община Романда извърши всички правни и фиктически действия във
връзка с горното уцредяване на сервитута и правото на прокарване по настоящето решение,
включително и възлагани на пазарна оценка и издаване на Заповед за учредяване на възмездно
право на прокарване на въздушен ел.провод по чл.193, ал.4 от ЗУТ.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл. 1.Валери Ролански
2.Стефан Петков
4.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Намаляване капацитета на специализираната институция ДДЛРГ
„Н.Й.Вапцаров” гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 43
1. Отменя свое решение №27 по Протокол №3 от 16.12.2011г.
2. На основание чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36в, ал.1, т.1, от ППЗСП и постъпила в
Общинска администрация гр.Роман писмо от /Директора на ДДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” с
вх.№2500-2/17.01.2012г., Общинския съвет дава съгласието си за промяна/намаляване/ на
капацитета на ДДЛРТ „Н.Й.Вапцавор” гр.Роман, от Изпълнителният директор на „АСП” чрез
Директор на Регионалната Дирекция „АСП”, считано от 01.01.2012г. със сладните параметри:
 Капацитет на ДДЛРГ «Н.Й.Вапцаров» - 25 места;
 Численост на персонала-12.5 работни места.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

5.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Искане с вх.№5800-209/16.12.2011г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 44

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с ал.2 от § 27 от преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползване за земеделски земи, Общински съвет гр. Роман:
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на следните имоти,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 032051 с площ от 3.790 дка при НТП: нива, образуван от имот №
032049 находящ се в землище с.Камено поле, община Роман на наследодателите на Цено
Танов Милов.
1.2. Поземлен имот № 031021 с площ от 3.843 дка при НТП: полска култура , образуван от
имот № 031015 находящ се в землище с.Камено поле на наследодателите на Васил
Иванов Вътков.
1.3. Поземлен имот № 002022 с площ от 1.500 при НТП: овощна градина, образуван от
имот № 002018, находящ се в землището на с.Хубавене на наследодателите на Гето
Кръстев Драганчев.
1.4. Поземлен имот № 083022 с площ от 1.908 дка при НТП: нива находащ се в землището
на с.Долна Бешовица на наследодателите на Петра Сълова Дамянова.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

6.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Участие в сдружение с нестопанска цел.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА приема:
1.Община Роман да стане член на сдружение с настопанска цел”Общинска мрежа за
енергийна ефективност Еко Енергия”.
2.За представител на Община Роман определя Квета на Общината инж.Красимир
Петков.
3.приема определения годишен членски внос от 500.00 /петстотин/ лева.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

7.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Заповед №16/09.01.2012г. на Областен Управител гр.Враца.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 46
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет гр.Роман,
утвърждава новообразувани имоти: у.п.и. XI -145 с площ 1634 кв.м и у.п.и. XIII – 145
с площ 328 кв.м. от имот ПОС, актуван с АПОС № 345/15.06.1995 г целия от 1962 кв.м,
находящ се в УПИ XI в кв.15 пл.№ 145 по плана на с.Хубавене. За всеки новообразуван
урегулиран поземлен имот да се състави нов акт за общинска собственост.
След представянето на АЧОС на имот – частна общинска собственост, находящ се
в кв. 15 УПИ XIII пл.№ 145 по плана на с.Хубавене с площ от 328 кв.м в Областна
администрация гр.Враца да се премине в изпълнение на т.2 от настоящата.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3, от ЗОС, чл.47,
ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман приема да извърши
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 15 УПИ XIII пл.№
145 по плана на с.Хубавене с площ от 328 кв.м на собственика на масивна сграда „скара
бира” със ЗП 140 кв.м, ведно с масивен навес към нея от юг, търговски етаж с реализиран
бар-плот, кухненска част, складови помещения, сервизен възел и сутерен, съгласно
документ за собственост - постановление за възлагане на недвижим имот №
31210/2001/095147/05.03.2007 г.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за
изготвяне на справедлива пазарна цена на горецитирания и подробно описан имот и
същата да бъде представена в ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова

5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Даринка Лазарова
9.Валери Ролански
10.Стефан Петков
11.Пламен Младенов
12.Хрисимир Радовенски
13.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

Общинскят съветник Веска Иванова напусна залата.
8.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода
01.07.2011-31.12.2011г..
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , приема отчет на Кмета на Община Роман за
изпълнение на актовете на ОбС-Роман за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2011г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

9.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и
Програма за управление на дейностите по отпадъци за 2011г..
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.21,ал.1, т.13 и във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА , приема отчет за
изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите
по отпадъци за 2011г..

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

10.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков- относно:
Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2011г..

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7,ал.2 от ЗБППМН, приема Отчет
за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни за 2011г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

11.Докладна записка от Кмета на
община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото
тримесечие на 2011г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ № 50
Приема отчета за получените суми от командировки за четвъртото тримесечие на
2011година на Кмета на Община Роман .

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл. 1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Даринка Лазарова
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” –няма.

12. Актуални въпроси.
В 1140 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

