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ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 145
ОТ ПРОТОКОЛ № 16/08.10.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По първа точка
Докладна записка № 152/05.10.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: Удължаване срока на погасяване на кредит от Фонд „Флаг“ ЕАД, по сключен
договор № 1038/12.12.2018 г. за проект „Модернизирана образователна инфраструктура
в град Лом“, по Договор за безвъзмездна помощ Договор № BG16RFOP001-1.034-0001C01, сключен с МРРБ в качеството му на Договарящ орган, финансиран по процедура
№ BG16RFOP001-1.034 – Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Лом, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 18 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“ и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 145
Общинският съвет на Община Лом 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, и във
връзка с Договор № 1038/12.12.2018 г. между Фонд „ФЛАГ“ ЕАД и Община Лом:
Дава съгласие на Кмета на Община Лом да удължи срока за погасяване на кредита
по Договор №1038/12.12.2018 г. за проект: „Модернизирана образователна
инфраструктура в град Лом”, със срок на издължаване 25.08.2021 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Надя Петрова/
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ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 146
ОТ ПРОТОКОЛ № 16/08.10.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По втора точка
Докладна записка № 153/05.10.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: Удължаване срока на запис на Заповед на Кмета на Община Лом за
обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ Договор №
BG16RFOP001-1.034-0001-C01, сключен с МРРБ в качеството му на Договарящ орган,
финансиран по процедура № BG16RFOP001-1.034 – Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Лом, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 18 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 146
Общинският съвет на Община Лом 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, и във
връзка с чл. 16 от Специалните условия на Договор за безвъзмездна помощ №
BG16RFOP001-1.034-0001-C03
за
проект
„Модернизирана
образователна
инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.034 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Лом, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на ОП „Региони
в растеж” 2014-2020 г. :
Дава съгласие на Кмета на Община Лом да удължи срока на запис Заповед за
обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ Договор №
BG16RFOP001-1.034-0001-C01, сключен с МРРБ в качеството му на Договарящ орган
за проект: „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, със срок за
предявяване на плащане 25.09.2021 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Надя Петрова/
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ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 147
ОТ ПРОТОКОЛ № 16/08.10.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По трета точка
Докладна записка № 154/05.10.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: ПУП – частично изменение на план за регулация за разделяне на УПИ IV в кв.
20 и образуване на нови УПИ IV и УПИ V в кв. 20 и разделяне на УПИ II в кв. 29 и
образуване на нови УПИ II и УПИ XIII в кв. 29
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 20 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 147
На осонование чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет на Община Лом разрешава изработването
на ПУП – частично изменение на план за регулация за разделяне на УПИ IV в кв. 20 и
образуване на нови УПИ IV и УПИ V в кв. 20 и разделяне на УПИ II в кв. 29 и
образуване на нови УПИ II и УПИ XIII в кв. 29.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Надя Петрова/

