
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА 

гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, 
email:osroman@abv.bg 

 
П  Р  О  Т  О К  О  Л 

№18 

           Днес 24.11.2020г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община 

Роман. На заседанието присъстваха: 

 

               От ОбС-Роман: 

1. Валери Лилов Стаменов; 

2. Иван Алексиев Тодоров; 

3. Кръстю Петков Кръстев; 

4. Богдан Маринов Цеков; 

5. Валентин Вутов Йолов; 

6. Тихомир Василев Вълчев; 

7. Христина Петкова Тодорова 

8. Даниел Константинов Димитров; 

9. Цветан Данчев Цолов; 

10. Красимир Петков Петков; 

11.  Стефан Илиев Петков; 

 

               От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман, 

Соня Тинчева-Зам.Кмет на Община Роман, Христинка Йонкинска-Секретар 

на Община Роман.  

 
 

               В 1200ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински 

съвет – Роман в присъствието на 11 общински съветници.  
 

 

инж.Валери Стаменов Председател на ОбС-Роман предложи да влезе в дневния ред като 

т. 11. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Предложение за актуализация на бюджета и на капиталовите разходи за 2020 година на 

община Роман. 

 

с 10 гласа „ЗА“ от 11  присъстващи Докладната записка влезе в дневния ред. 

 

 

         с 10 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече при 

следния ДНЕВЕН РЕД: 

 



 
1. Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

2. Докладна  записка  от  Валери Стаменов  –  Председател  на  Общински съвет-Роман 

относно: Приемане на първо четене на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната 

комисия при Общински съвет град Роман. 

3. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег за съответната тарифа за 2021 година, валидна на територията на община Роман. 

 4. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Приемане на Наредба  за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и 

селскостопански животни на територията на община Роман.  

5. Докладна      записка     от     Валери     Ролански    –   Кмет    на    Община     Роман     

относно: Допълване на списъка на длъжностите  по бюджета на община Роман за 2020г. – 

приложение №8,раздел III Пътуващ персонал от КСУДУ“  гр.Роман, които имат право на 

транспортни разноски за 2020г. 

6. Докладна        записка     от     Валери      Ролански    –   Кмет    на     Община   Роман   

относно: За предоставяне право на управление от Комплекса за социални услуги за деца с 

увреждания/КСУДУ/ върху част от недвижим имот общинско собственост. 

7. Докладна     записка     от    Валери     Ролански    –   Кмет     на     Община     Роман     

относно: Предварително съгласие за обособяване на реални части от имот, ЧОС. 

8. Докладна     записка      от     Валери    Ролански    –    Кмет      на    Община    Роман    

относно: Писмо с вх.№ 0400-287/16.10.2020г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за 

възстановяване на земеделска земя на наследодатели. 

 9. Докладна     записка      от    Валери     Ролански    –   Кмет    на    Община    Роман      

относно:  Отдаване под наем на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на 

съответния ползвател по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ за стопанската 

2020/2021г. 

 10. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от 

ЗСПЗЗ /доп. – ДВ, бр.42 от 2018г., в сила от 22.05.2018г.за стопанската 2020/2021г. 

11. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Предложение за актуализация на бюджета и на капиталовите разходи за 2020 година на 

община Роман. 

 

 

Общинският съветник Петко Вълчев Петков влезе в залата 

 
1. Питания на Общински съветници към Кмета на Общината. 

 

2. Докладна  записка  от  Валери Стаменов  –  Председател  на  Общински съвет-Роман 

относно: Приемане на първо четене на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната 

комисия при Общински съвет град Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 204  
      На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Роман приема на първо 

четене Правилника  за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински 

съвет-Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 8гл.                              “ПРОТИВ” – 1гл.                            “ВЪЗД.СЕ”–2 гл. 

https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf
https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf


Един общински съветник не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

3. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег за съответната тарифа за 2021 година, валидна на територията на община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 205  
      На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози ,чл.11, ал.4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация-Роман, ОбС-Роман реши: 

1.Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:  

-Дневна тарифа – 0,70лв/км. 

-Нощна тарифа – 0,90лв/км. 

1.Максималени цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:  

-Дневна тарифа – 1,30лв/км. 

-Нощна тарифа – 1,50лв/км. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                       Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

 4. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Приемане на Наредба  за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и 

селскостопански животни на територията на община Роман. 

 

Общинският съветник Стефан Петков напусна залата 

 
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 206  
      Приема на второ четене по същество  Наредба  за придобиване, притежаване, отглеждане на 

домашни и селскостопански животни на територията на община Роман. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 7гл.      1.Валери Лилов Стаменов;     

https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf
https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf
https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf
https://roman.bg/decree/decree27_20201124.pdf


       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Даниел Константинов Димитров; 

7.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – 1гл.  1.Красимир Петков Петков; 

     

“ВЪЗД.СЕ”– 2гл.. 1.Христина Петкова Тодорова; 

      2.Петко Вълчев Петков; 

                Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
  

5. Докладна      записка     от     Валери     Ролански    –   Кмет    на    Община     Роман     

относно: Допълване на списъка на длъжностите  по бюджета на община Роман за 2020г. – 

приложение №8,раздел III Пътуващ персонал от КСУДУ“  гр.Роман, които имат право на 

транспортни разноски за 2020г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 207  
      „На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 34, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 381/30.12.2019 година – за изпълнението на 

Държавния бюджет на Република България за 2020 година, Общински съвет – Роман, Допълва под 

№ 5 в Раздел ІІІ „Пътуващ персонал от КСУДУ гр.Роман” към точка 1 „Педагогически персонал” 

Списъка по Приложение № 8 за 2020 година, считано от 17.09.2020 г. със следната длъжност: 

№  Заемана длъжност Маршрут 

ІІІ. Пътуващ персонал от КСУДУ  

1. Педагогически персонал:  

1.5. Трудотерапевт Добревци – Роман – Добревци 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                         Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 



6. Докладна        записка     от     Валери      Ролански    –   Кмет    на     Община   Роман   

относно: За предоставяне право на управление от Комплекса за социални услуги за деца с 

увреждания/КСУДУ/ върху част от недвижим имот общинско собственост. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 208  
          1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински 

съвет - Роман, приема следното изменение: в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост пред 2020 г., създава нов Раздел IV: „Имоти и 

вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл.12 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС) и НРПУРОИ и включва следния недвижим имот, публична общинска собственост, 

намиращ се в гр. Роман, ул. „Пирин“ № 2, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)VI, 

с пл.№ 181 в кв.10 по кадастралния и регулационен план на гр. Роман, с площ от 6200 кв.м, 

заедно с първия етаж от триетажна сграда- общежитие, със застроена площ 560 кв.м, и 

двуетажна сграда – учебен корпус, със застроена площ 450 кв.м, разгъната застроена площ 900 

кв.м, подробно описан в Акт за публична общинска собственост № 3741/09.10.2020 г. вписан с 

Служба по вписванията гр. Мездра на 13.10.2020 г. с Вх.рег.№ 1781.  

   2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл. 19  от НРПУРОИ, 

Общински съвет - Роман, предоставя на Комплекса за социални услуги за деца с 

увреждания - гр. Роман, подробно описания в т.1 имот  - за предоставяне на социални услуги, 

при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. 

    Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска се извършва от лицето, на 

което е предоставен за управление. 

    3. Възлага на Кмета на община Роман издаване на заповед и сключване на договор за 

безвъзмездно управление върху подробно описания в т.1 имот, както и всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                         Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

Общинският съветник Стефан Петков се върна в залата 

 
7. Докладна     записка     от    Валери     Ролански    –   Кмет     на     Община     Роман     

относно: Предварително съгласие за обособяване на реални части от имот, ЧОС. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 



РЕШЕНИЕ  № 209  
          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Роман, дава предварително 

съгласие за делба на поземлен имот 62997.0. 990 с площ от 8,793 дка, трайно предназначение: 

Урбанизирана територия при начин на трайно ползване: Други промишлени територии в гр. 

Роман, ЕКАТТЕ: 62997, община Роман, област Враца, за образуване на проектни имоти, както 

следва: 

1. Проектен имот № 0,1201, проектна площ 2,720 дка, при съседи: 62997.0.1035, 

62997.0.1202. 

2. Проектен имот № 0.1202, проектна площ  4,573 дка, при съседи: 62997.0.1201, 

62997.0.898, 62997.1.990. 

3. Проектен имот № 1.990, проектна площ 1,500 дка, при съседи: 62997.0.1202, 

62997.0.898.  

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 9гл.      1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

 

“ПРОТИВ” – 2гл.   1.Красимир Петков Петков; 

         2.Стефан Илиев Петков; 

 

“ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                        Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

8. Докладна     записка      от     Валери    Ролански    –    Кмет      на    Община    Роман    

относно: Писмо с вх.№ 0400-287/16.10.2020г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за 

възстановяване на земеделска земя на наследодатели. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 210  
      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ 

(Доп.-ДВ, бр.61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), Общински съвет – Роман7 

      І. Предоставя на наследниците на Тодор Данов Христов, следните имоти: 

     1.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.51.92 с площ от 6,836 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: ниви /орна земя/, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 22023.51.38, находящ се в местност МЛАКАТА в с. Долна Бешовица, община 

Роман.  

    2.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.51.91 с площ от 6,802 дка, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: ниви /орна земя/, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 22023.51.38, находящ се в местност МЛАКАТА в с. Долна Бешовица, община 

Роман. 



    3.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.26.72 с площ от 1448 кв.м, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: нива, находящ се в местност СЕЛСКАТА БАРА в 

с. Долна Бешовица, община Роман. 

   4.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.14.63 с площ от 1459 кв.м, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: нива, находящ се в местност ПОД ЛИПАКА в с. 

Долна Бешовица, община Роман. 

   5.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.11.177 с площ от 969 кв.м, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: изоставена орна земя, находящ се в местност 

ПРЪДЛЬОВ ДОЛ в с. Долна Бешовица, община Роман. 

   6.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.72.8 с площ от 2286 кв.м, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: нива, находящ се в местност РУШНОВ КАМЪК в 

с. Долна Бешовица, община Роман. 

   7.Поземлен имот с кадастрален номер 22023.54.49 с площ от 2331 кв.м, при трайно 

предназначение: Земеделска територия, НТП: нива, находящ се в местност ПОД ЛИПАКА в с. 

Долна Бешовица, община Роман. 

   ІІ. При наличие на сключени договори за наем за имоти възстановени по т.І Общински съвет 

Роман, възлага на Кмета на община Роман да прекрати същите по реда на Закона за общинската 

собственост  след  изтичане на стопанската година, в която е издадено решението на Общинска 

служба  Земеделие –  Роман и сключване на нов договор за срока на договора с част  от имота 

останал след възстановяване при наемна цена съобразена със средното рентно плащане за 

съответното землище. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                         Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

 9. Докладна     записка      от    Валери     Ролански    –   Кмет    на    Община    Роман      

относно:  Отдаване под наем на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на 

съответния ползвател по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ за стопанската 

2020/2021г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 211  
        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.4 

Общински съвет – Роман, дава съгласие за предоставяне на имотите-полски пътища, 

попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по цена в размер на 

средното годишно рентно плащане  за съответното землище в Общината в лв./дка./, 



съгласно Приложение № 1 за стопанска 2020/2021 г., неразделна част от настоящата  

Докладна записка. 

       ІІ. Дължимата сума, като плащане за тяхното обработване по т. I.,  следва да  внесат 

в Банка “ДСК” ЕАД клон гр.Роман, банков код  STSABGSF по сметка 

BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200. 

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                         Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

 10. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Отдаване под наем на имоти от ОПФ на техните ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от 

ЗСПЗЗ /доп. – ДВ, бр.42 от 2018г., в сила от 22.05.2018г.за стопанската 2020/2021г. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 212  
        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Роман, дава съгласие Кмета на община Роман да предостави  със заповед на 

ползвателите на съответните масиви, имотите посочени в съответното заявление и сключи 

договор за наем за срок от една стопанска година, при наем в размер на средното годишно 

рентно плащане за съответното землище в Общината в лева/декар, съгласно Приложение № 1 за 

стопанска 2020/2021 г., неразделна част от настоящата  докладна записка, определен предвид 

размера на годишния наем за земите от Държавния поземлен фонд. 

          ІІ. Дължимия наем, като плащане за тяхното обработване по т. I.,  следва да се внесе в 

Банка “ДСК” ЕАД клон гр. Роман, банков код  STSABGSF по сметка 

BG89STSA93008490020100 код за вид плащане 444200.        

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 11гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 



9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Красимир Петков Петков; 

11.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.         “ВЪЗД.СЕ”–няма.  

                         Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

11. Докладна    записка        от   Валери     Ролански    –    Кмет     на     Община   Роман     

относно: Предложение за актуализация на бюджета и на капиталовите разходи за 2020 година на 

община Роман. 

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното 

РЕШЕНИЕ  № 213  
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ и чл.36 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман Общински 

съвет Роман: 

1.Приема актуализацията на бюджета на община Роман за 2020 година по прихода и 

разхода в увеличение със 6749лв., съгласно Приложение №1. 

2.Приема актуализацията на списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2020 

година и свързаните с нея промени по бюджета, съгласно Приложение №2. 

       

ГЛАСУВАНЕ: 

“ЗА” – 10гл.    1.Валери Лилов Стаменов;     

       2.Иван Алексиев Тодоров;      

     3.Кръстю Петков Кръстев; 

4.Богдан Маринов Цеков; 

5.Валентин Вутов Йолов; 

6.Христина Петкова Тодорова; 

7.Петко Вълчев Петков; 

8.Даниел Константинов Димитров; 

9.Цветан Данчев Цолов; 

10.Стефан Илиев Петков; 

 

“ПРОТИВ” – няма.    

       

“ВЪЗД.СЕ”–1гл. 1.Красимир Петков Петков; 

                  Общинският съветник Тихомир Вълчев не гласува 

Предложението за решение се приема 
 

      В 1300 часа Председателя на Общински съвет – Роман  закри заседанието 

на ОбС  поради изчерпване на дневния ред. 

 

Протоколчик:                                            Председател на ОбС-Роман: 

           /Цонка Кръстева/                                     /инж.Валери Стаменов/ 


