ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 138
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По първа точка
Докладна записка № 145/11.09.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: Приемане на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на община Лом
за периода 2022-2023 г .
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 19 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“ и 5 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 138
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 29, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетна
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом и във връзка с РМС 64/31.01.2020 г.
за бюджетната процедура за 2021 г., указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/10.02.2020
г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните
разпоредители с бюджет за периода 2021-2023г., и БЮ-4 от 01.09.2020 г. „Указания за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните
разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за
2022 и 2023 година, Общински съвет Лом :
1. Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Лом
за периода 2021-2023 г. , съгласно Приложение 8;
2. Приема прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2020 -2021 г., съгласно Приложение 1 „а“.
3. Приема прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и
разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. , съгласно Приложение 6 „г”;

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 139
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По втора точка
Докладна записка № 146/11.09.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом относно:
Промени в списъчния състав на обектите в КВ 2020 г.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 24 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет, гр. Лом приема
промяната в поименния списък на проекта за капиталовите разходи на Община Лом за
2020 г. съгласно приложената по-долу таблица и актуализирано Приложение 2

РБ
ОБЕКТИ
1.58. СМР на обект: Реконструкция и
рехабилитация на улица в с.
Трайково – от О.Т. 147 до О.Т.168 по
Договор BG06RDNP001-7.001-0141C01/03.09.2020 г. за безвъзмездна
финансова помощ от ПРСР 20142020 г
1.59. СМР на обект: Реконструкция и
рехабилитация на улици в с.
Ковачица – от О.Т. 123 до О.Т.195 и
от О.Т. 107 До О. Т. 181 по Договор
BG06RDNP001-7.001-0141C01/03.09.2020 г. за безвъзмездна
финансова помощ от ПРСР 20142020 г.
1.60. СМР на обект: Реконструкция и
рехабилитация на улици в с.
Сталийска махала – от О.Т. 79 до
О.Т. 85, от О.Т. 108 до О.Т. 68 и от
О.Т. 239 зо О. Т. 224 по Договор
BG06RDNP001-7.001-0141C01/03.09.2020 г. за безвъзмездна
финансова помощ от ПРСР 2014-
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1.61. СМР на обект: Реконструкция и
рехабилитация на улица в с. Замфир
– от О.Т. 188 до О.Т.182 по Договор
BG06RDNP001-7.001-0141C01/03.09.2020 г. за безвъзмездна
финансова помощ от ПРСР 20142020 г.
1.62. Упражняване на строителен
надзор при изпълнение на СМР по
Договор BG06RDNP001-7.001-0141
1.63. Упражняване на авторски
надзор при изпълнение на СМР по
Договор BG06RDNP001-7.001-0141
1.64. СМР на обект: „Аварийно
възстановяване на пътна настилка на
ул. „Арда“, ул. „Батак“ и ул.
„Софрон Михайлов“, гр. Лом“
1.65. СРР на обект: "Ремонт на ДСХ
и ДПЛД" с. Добри дол, Община Лом
1.66. Основен ремонт на улична
мрежа в гр. Лом - ул. "Любен
Каравелов" от ул. "Пристанищна" до
ул. "Георги Манафски" и ул. "Филип
Тотю" от ул. "Дунавска" до ул. "Ст.
Караджа" и резервен обект - ул.
"Раковска" от ул. "Г. Манавски" до
ул. "Я. Атанасов"
2.45. Изготвяне на инвестиционен
проект
за
обект:
„Защитена
лодкостоянка в акваторията северно
от ПИ 44238.846.33 по КК на гр.
Лом, община Лом, област Монтана“
2.46. „СМР на обект: социални
жилища, секция „А“ и секция „Б“ в
УПИ – Х „За социални жилища“, кв.
186 по регулационния план на гр.
ЛОМ“ Проект BG16RFOP001-1.0340003 „Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими групи от населението на
територията на община Лом
2.47. Упражняване на строителен
надзор „СМР на обект: социални
жилища, секция „А“ и секция „Б“ в
УПИ – Х „За социални жилища“, кв.
186 по регулационния план на гр.
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ЛОМ“ Проект BG16RFOP001-1.0340003 „Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими групи от населението на
територията на община Лом“
2.48. Упражняване на авторски
надзор „СМР на обект: социални
жилища, секция „А“ и секция „Б“ в
УПИ – Х „За социални жилища“, кв.
186 по регулационния план на гр.
ЛОМ“ Проект BG16RFOP001-1.0340003 „Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими групи от населението на
територията на община Лом“
2.49. Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане на
социални жилища в гр. Лом, по
Проект
BG16RFOP001-1.034-0003
„Осигуряване
на
съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими групи от населението на
територията на община Лом“
2.50. Проектиране и изграждане на
два сондажа за водоснабдяване на с.
Трайково и с. Сталийска махала
1.8. Основен ремонт на улична
мрежа в гр. Лом, община Лом
/„Възстановяване и основен ремонт
на компрометирани улични настилки
на територията на община Лом“/
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Забележка: недостигът от 3 093 555 лева е осигурен, както следва: 76 870 от преходния
остатък от 2019 г. от дейността на ДСХ и ДПЛД, с. Добри дол, 1 318 102 лева по Договор
BG06RDNP001-7.001-0141-C01/03.09.2020 г. за безвъзмездна финансова помощ от ПРСР
2014-2020, 1 415 989 лева по Проект BG16RFOP001-1.034-0003 „Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на община
Лом“ и 282 594 с постановление № 250 от 04.09.2020 г., Министерския съвет финансира
възстановяване на пътна настилка на ул. „Арда“, ул. „Батак“ и ул. „Софрон Михайлов“.
Възлага на Кмета да извърши промяната.
Приложение: Актуализирано Приложение №2

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 140
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 147/11.09.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом относно:
Предложение за актуализиране на приетата Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост на Община Лом за 2020г.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 24 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 140
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 и ал. 9 от
Закона за общинската собственост, актуализира и допълва приетата Програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Лом за 2020г.,
както следва:
1. Записва в раздел: Имоти, които общината има намерение да предостави
под наем, под №20, следния имот:
20

Масивна сграда, на един етаж - гараж, със застроена площ 70 кв., находяща се в УПИ
VII, в кв. 25 по регулационния план на с. Ковачица
2. Изважда, записания под № 8, имот, в раздел: Имоти, които общината има
намерение да продаде по реда на чл. 35 от ЗОС, и го записва под № 21 в
раздел: Имоти, които общината има намерение да предостави под наем:

21

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.506.3183.1.39 по кад. карта на
гр. Лом със застроена площ 148 кв.м. (магазин), с правото на строеж, находящ се в
партерния етаж на жил. блок на ул.”Славянска” № 126 в гр. Лом.
3. Записва в раздел: : Имоти, които общината има намерение да продаде по
реда на чл. 36, от ЗОС, под № 7, следния имот :

7

Идеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.505.2211, с площ 120 кв.м.,
представляващ част от УПИ XVI, кв. 110 по регулационния план на гр. Лом, целият
имот е с площ 427 кв.м., гр. Лом, ул. „Цар Симеон“

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 141
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ
По четвърта точка
Докладна записка № 148/11.09.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот –общинска
собственост за здравни дейности.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 24 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 141
Общински съвет на Община Лом:
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество:
1. Дава съгласие да се предостави под наем, без търг или конкурс: кабинет №12,
с площ 22 кв. м., разположен на II-ия етаж на сграда „Поликлиника“, с идентификатор
44238.505.1283.6 по кадастралната карта на гр. Лом (бивша стоматология), находяща се
на ул. „Тодор Каблешков“ № 2, в гр. Лом, на „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНИ СНИМКИ“, ЕООД, ЕИК
206233593, представлявано от Надежда Захариева Антова;
2. Договорът за наем на общинската собственост да се сключи за срок от 5 (пет)
години, при наемни цени определени с Тарифата за базисни наемни цени на Община
Лом

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 142
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ
По пета точка
Докладдна записка № 149/16.09.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом
относно: Кандидатстване на Община Лом с проектно предложение по процедура чрез
подбор BG06RDNP001-19.399- МИГ – ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Приоритет 2 „Подобряване
средата на живот в МИГ ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата
среда в населените места “ на Стратегията на МИГ-ЛОМ.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 22 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 142
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т. 10, т. 12 и т. 23 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията по процедура BG06RDNP00119.399- МИГ – ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Приоритет 2 „Подобряване средата на
живот в МИГ ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в
населените места “ на Стратегията на МИГ-ЛОМ:
1. Дава съгласие Община Лом да кандидатства с проектно предложение по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.399- МИГ – ЛОМ подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г., Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1.
„Обновяване на физическата среда в населените места “ на Стратегията на МИГ-ЛОМ.
2. Удостоверява, че проектното предложение съответства на приоритетите,
заложени в Общинския план за развитие на община Лом за периода 2014-2020 г. и поконкретно:
Приоритетна област 3. „Техническа инфраструктура и околна среда“
Стратегическа цел 3: „Развитие на техническа инфраструктура, водеща до
растеж и опазване на околната среда“
Приоритет 3.1. „Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата
техническа инфраструктура“
Специфична цел 3.1.1. „Обновление на техническата инфраструктура в
населените места“.

Мярка 3.1.1.1. „Обновление и/или изграждане на нови пътища,
тротоари, алеи, зелени площи и съпътстваща инфраструктура“.
Приоритет 3.3. „Повишаване качеството на селищната среда“
Специфична цел 3.3.1.: „Развитие на инфраструктурата за свободното
време и спорт“

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 143
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По шеста точка
Докладна записка № 150/25.09.2020 г. от Христина Христова – Председател на
Общински съвет – Лом относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита
на населението на територията на Община Лом, приета с решение № 81 от Протокол №
9/30.04.2020 г. на Общински съвет – Лом.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 18 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 143
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Протест от Иван Каргьозов –
прокурор при Окръжна прокуратура Монтана с вх. № 44/018.09.2020 г.
1. Отменя решение № 81 на Общински съвет на Община Лом от Протокол №
9/30.04.2020 г. за приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на
населението на територията на Община Лом.
2. Отменя Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на
територията на Община Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ№ 144
ОТ ПРОТОКОЛ № 15/30.09.2020 Г.
НА ОбС – ЛОМ

По седма точка
Докладна записка № 151/25.09.2020 г. от Христина Христова – Председател на
Общински съвет – Лом относно: Откриване на процедура за избор на нови съдебни
заседатели за Районен съд – Лом.
Н. Петрова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното пименно гласуване с 18 гласа „ЗА“, няма „ПРОТИВ“, няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 144
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за
съдебната власт, чл. 8 от Наредба №7/28.09.17г. за съдебните заседатели и писмо изх.№
С-226/21.09.2020г. на Окръжен съд – Монтана, Общински съвет – Лом открива
процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Лом при следните правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията по чл.
67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в
процедура, публикуван на интернет страницата на Община Лом, ведно с
необходимите документи, съгласно чл.68, ал.3 от Закон за съдебната власт в
деловодството на Община Лом, в срок до 30.10.2020г.
3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл.69,
ал.2 от Закона за съдебната власт - да не са избирани за съдебни заседатели за
повече от два последователни мандата към същия съд.
4. Общински съвет – Лом избира комисия от трима члена за изготвяне на списък от
35 /тридесет и пет /кандидати , които на основание чл.68а, ал.4 от Закона за
съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен
съд – Лом, в състав от следните общински съветници:
- Александър Михайлов - общински съветник
- Юлия Горанова - общински съветник
- Красимира Цветанова - общински съветник
5. Общински съвет – Лом възлага на Комисията да изготви списък на допуснатите
до събеседване кандидати, които заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет
страницата на Община Лом, най- малко 14 дни преди датата на изслушването от
Комисията.

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в
срока по чл.68, ал.5 , във връзка с чл.68а от Закона за съдебната власт.
7. Общински съвет – Лом възлага на Комисията:
- Да състави окончателен доклад за одобрение на 35 /тридесет и пет /съдебни
заседатели, не по-късно от 7 /седем / дни преди следващото редовно
заседание на Общински съвет – Лом, като задължително
1/100 от
кандидатите да бъдат с квалификация в областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на
страницата на Община Лом, ведно с протокола от изслушването.
- Да изпрати до председателя на Районен съд - Лом списък на кандидатите за
съдебни заседатели, ведно с копие от решението на Общински съвет – Лом
във връзка с проведената процедура, както и документите по чл.67, ал.3 от
Закона за съдебната власт.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Анелия Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Надя Петрова/

