ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 123
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Докладна записка № 132/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Издаване на запис Заповед на Кмета на Община Лом за обезпечаване на авансово
плащане по Договор за безвъзмездна помощ No BG16RFOP001-8.001-0020-C01, сключен с
МРРБ в качеството му на Договарящ орган за проект: „Осигуряване на капацитет за
ефективно управление и администриране на процесите по градско възстановяване и
развитие на град Лом „Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“, на ОП „Региони в растеж“
2014-2020г.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 25 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№123
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. 17, т. 1 от Договор за безвъзмездна помощ No BG16RFOP001-8.001-0020-C01 от
03.06.2016г., упълномощава Кмета на Община Лом да подпише Запис на Заповед , без
протест, без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за
безвъзмездна помощ No BG16RFOP001-8.001-0020-C01, сключен с МРРБ в качеството му
на Управляващ орган за проект: „Осигуряване на капацитет за ефективно управление и
администриране на процесите по градско възстановяване и развите на град Лом“
Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“, на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 124
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка №133/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 24 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№124
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното сомоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, определя следните имоти – частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане:
1. Масивна сграда – читалищен дом със застроена площ 520 кв.м, построена в УПИ
XVIII – За културен дом в кв.25 по плана на с. Трайково, актувана с акт за частна
общинска собственост № 2694/10.03.2016г.
2. Масивна сграда – читалищен дом със застроена площ 213кв.м, построена в УПИ VII
- За културен дом в кв. 32 по плана на с. Станево, актувана с акт за частна общинска
собственост №2695/10.03.2016г.
3. Масивна сграда – читалищен дом със застроена площ 150кв.м, построена в УПИ
XV – За обществено обслужващи дейности в кв. 1 по плана на с. Долно Линево,
актувана с акт за частна общинска собственост № 2696/10.03.2016г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 125
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 134/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти –
общинска собственост за здравни дейности, на основание чл. 14, ал. 6 и ал.7 от Закона за
общинска собственост и чл.15, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№125
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 и във връзка с чл. 102, ал. 6 от Закона за лечебните
заведения:
Общински съвет Лом дава съгласие да се предостави под наем без търг или конкурс
общинска собственост, представляваща:
1. Помещения с обща полезна площ 40.00кв.м., разположени на първия етаж на сграда
кметство (бивша здравна служба), находяща се на ул. „Втора“ № 1 в с. Сталийска
махала, община Лом на ЕТ „Доктор Ани Ваньова“, ЕИК по БУЛСТАТ 111579966,
представляван от Д-р Ани Ваньова Ангелова, за оказване на първична
извънболнична лекарска помощ на населението.
2. Помещения на II-я етаж на сграда „Поликлиника“ на ул. „Т. Каблешков“ № 2 в гр.
Лом, за извършване на здравнa дейност, както следва:
- кабинет № 5 с прощ 17 кв.м. – на „АСИМПК – ИП Д-р. ИВАН ПЕТРОВ
ЕФРЕМОВ“
- кабинет № 19 с площ 16 кв.м. – на Д-р Елена Илиева Струнджева
Упълномощава кмета на Община Лом да сключи договор за наем на общинската
собственост с д-р Ани Ваньова Ангелова, „АСИМПК – ИП Д-р. ИВАН ПЕТРОВ
ЕФРЕМОВ“ и д-р Елена Илиева Струнджева.
Договорите за наем на общинската собственост да се сключат за срок от 3 (три)
години, при наемни цени определени с Тарифата за базисни наемни цени на Община Лом
и съгласно изискванията на чл. 102, ал. 6 от Закона за лечебните заведения.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 126
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четвърта точка
Докладна записка № 135/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Предложение за промяна в Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне
на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на
Община Лом.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“ и 3 „Въздържал се“ Общинският
съвет на Община Лом взе следното:
РЕШЕНИЕ
№126
Общинският съвет на Община Лом:
I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, приема изменеия и допълнения в Тарифата за базисни наемни
цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности
на територията на Община Лом, както следва:

Извършвани
дейности

III.УСЛУГИ

Било
Помещения в масивни
сгради
зони
ЦГЧ
I
II
III
1.00 0.90 0.80 0.80

Извършвани
дейности

III.УСЛУГИ

Става
Помещения в масивни
сгради
зони
ЦГЧ I
II
III
1.00 0.90 0.80 0.80

1.За
образователни,
културни,
социални
и
здравни
нужди;
помещения
за
политически
партии
и
синдикати,
фондации
и
сдружения
с
нестопанска цел
............................... .......
8.
-

1.За образователни,
културни,
социални нужди;
помещения
за
политически
партии
и
синдикати,
фондации
и
сдружения
с
нестопанска цел

........ ....... .....

................................
8. За здравни
нужди

.......
5.00

...... ........ ..........
4.80 4.60 4.00

Допълнение към тарифата
Било
2.Месечната наемна цена за ползване на
свободни дворни места в регулация от
граждани е 0,01 лв/кв.м.. В началото на всяка
календарна година се разрешава ползването
на дворните места само за селско стопански
нужди.
3.Наемателите на общинска земя за летни
градини, заплащат наемни вноски шест
месеца от всяка календарна година, за
периода от 01.04. до 30.09.

Става
2.Месечната наемна цена за ползавене на
общински терени в регулация е 0.04 лв./кв.м..
Разрешението за ползване на общинските
терени в регулация само за селскостопански
нужди се дава въз основа на искане на
взискателя и заповед на кмета.
3.1.Наемателите на общинска земя за летни
градини, заплащат наемни вноски шест
месеца от всяка календарна година, за
периода от 01.04. до 30.09.
3.2.Целогодишен наем дължат наемателите за
частта от терена, която са пригодили за
ползване и през зимата или са ситуирали така,
че общинският терен е зает целогодишно.

Изменения и допълнения в Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на
общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община
Лом влизат в сила от 01.09.2016г..

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 127
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По пета точка
Докладна записка № 136/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Промени в списъчния състав на обекти на КВ за 2016г.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 21 гласа „За“ и 3 „Въздържал се“ Общинският
съвет на Община Лом взе следното:
РЕШЕНИЕ
№127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет приема предложената
промяна, както следва:
Приема промяната в поименния списък на проекта на капиталовите разходи на
Община Лом за 2016г. съгласно приложената по-долу таблица

РБ
ОБЕКТИ

икономия +

МБ

функция

било

става

било

става

преразход -

1.1. "Ремонт помещения на детска градина и санитарни възли", с.
Трайково, община Лом /проект "Красива България"/
О3

21053

15115

1.2. "Ремонт на Защитено жилище за лица с психични разстройства
с. Замфир" /Красива България/.

О5

17000

0

8000

0

17 000

1.9. Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ "Н. Геров" и на СОУ
"Д. Маринов" , гр. Лом

О3

350000

350000

0

150000

-150 000

1.10. Авариен ремонт канализация кв. Зорница, гр. Лом

О6

0

1710

2.5. Инженеринг - изграждане на 915 м' водопровод в с. Долно
Линево

О6

46278

0

О6

15000

72550

2.8. Водопроводни сградни отклонения кв. Младеново
2.12. Проектиране организация на движение ЖП прелез

О6

2.14. Аварийна подмяна на водопровод с. Трайково

О6

2.15. Закупуване на специализирана техника за ОП "Чистота", гр. Лом
2.16. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община
Лом
5.1. Капиталов трансфер читалище "Виолета Рангелова" с. Трайково
ОБЩО

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

0

5 938

-1 710
23722

0

3000

0

70 000
-57 550
3 000

6180

О6

-6 180
0

200000

-200 000

О1

0

142650

0

70000

-212 650

О7

0

3776

0

1224

-5 000

449331

591981

34722

421224

-537 152

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 128
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шеста точка
Докладна записка № 137/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Кандидатстване на Община Лом с проект „Модернизирана образователна
инфраструктура в град Лом“ по схема за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.034 –
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Лом“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г..
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 24 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№128
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл. 21,
ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на процедура за предоставяне на БФП
BG16RFOP001-1.039 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“, гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Модернизирана
образователна инфраструктура в град Лом“ и следните образователни институции:
 ПГ „Найден Геров“;
 СОУ „Д. Маринов“ (малката сграда);
 ЦДГ № 1 „Снежанка“;
 I ОУ „Н. Първанов“;
 ЦДГ № 7 „Калинка“
 II ОУ „К. Фотинов“
 III СОУ „Отец Паисий“;
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане
към бенефициента Община Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 129
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По седма точка
Докладна записка № 138/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: ПУП - ПРЗ за преотреждане на УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Лом,
кв. Момин брод (ПИ 44238.503.1 по кадастралната карта на гр. Лом) в УПИ II „За
компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци“, кв. 1 по регулационния
план на гр. Лом, кв. Момин брод.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№129
На основание 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 – ПРЗ за преотреждане на УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Лом, кв.
Момин брод (ПИ 44238.503.1 по кадастралната карта на гр. Лом) в УПИ II „За
компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци“, кв. 1 по регулационния
план на гр. Лом, кв. Момин брод.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 130
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По осма точка
Докладна записка № 139/13.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Издаване на запис на заповед на Кмета на Община Лом за обезпечаване на
авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. по проект
BG05M9OP001-2.004-0014 „Община Лом – в грижа за децата“
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№130
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.
24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 3.8 от Общите условия на
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект BG05M9OP001-2.0040014 „Община Лом - в грижа за децата“ от 13.05.2016г.
Упълномощавам Кмета на Община Лом да подпише Запис на Заповед , без протест
в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово
плащане по Административен договор за безвъзмездна помощ в размер 117 713,40 лв. (сто
и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и четирдесет стотинки), одобрени
по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за реализиране на проект
BG05M9OP001-2.004-0014 „Община Лом – в грижа за децата“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 131
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По девета точка
Докладна записка № 140/13.06.2016г. от група общински съветници относно: Избор
на общински съветници за включване във Временна комисия, която да извърши проверка и
контрол на договори за наем на общински терени за разполагане на маси за консумация,
павилиони и др. на територията на Община Лом.
Христи Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№131
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1 т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинска собственост:
Избира за участие във Временна комисия, която да извърши проверка и контрол на
поставените обекти по реда на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ на
територията на Община Лом, следните представители:
1. Албена Димитрова – Общински съветник
2. Филип Димитров – Общински съветник
3. Таня Лозанова – Старши специалист общинска собственост

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 132
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По десета точка
Докладна записка № 141/14.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: ПУП - ПР за изменение регулацията на УПИ – XIII - „За озеленяване“ и УПИ
XVII „За производствени и складови дейности“, кв.257, по действащия регулационен план
на гр. Лом, ПСЗ – Север.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№132
На основание 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 допуска изработването на
ПУП – ПР за изменение регулацията на УПИ XIII – „За озеленяване“ и УПИ - XVII „За
производствени и складови дейности“, кв.257, по действащия регулационен план на гр.
Лом, ПСЗ – Север.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 133
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По единадесета точка
Докладна записка № 143/14.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Откриване на социална услуга в общността „Семейно-консултативен център“
като местна дейност, финансирана от външен източник.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№133
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18,
ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 5 от Правиника за прилагане на
Закона за социално подпомагане:
1. Откриване на социална услуга в общността „Семейно-консултативен център“ като
местна дейност, считано от 01.09.2016г.;
2. Определя за местоположение и адрес на социалната услуга „Семейноконсултативен център“- гр. Лом, ул. „Неофит Бозвели“ №1;
3. Определя численост на персонала в „Семейно-консултативен център“ – 9 щатни
броя;
4. Определя брой потребители на социалната услуга „Семейно-консултативен център“
– 80 лица;
5. Определя финансиране за функциониране на социалната услуга „Семейноконсултативен център“ за 14 месеца (01.09.2016г. – 30.01.2017г.), в размер на
160 000 лв.
6. Възлага на Кмета на Община Лом да сключи Договор за финансиране на
социалната услуга „Семейно-консултативен център“ с УНИЦЕФ – България, в
който да бъдат ясно регламентирани правата и задълженията на страните.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 134
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По точка дванадесета
Докладна записка № 144/14.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Изменение и допълнение на раздел „Лечебни растения“ към „Общинската
програма за опазване на околната среда на община Лом“, приет с Решение №198 от
протокол №14/26.07.2012г. на Общински съвет – Лом.
Христи Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№134
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в
изпълнение на чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните растениея, приема:
Следните изменения и допълнения:
Към раздел VI „Приложения към раздела“ – Приложение № 4 – списък на видовете
под специален режим, за които събирането и издаването на позволените за тях ще се
извършва в зависимост от ежегодните заповеди на Министъра на околната среда и водите
и съответно на директора на РИОСВ – Монтана да се дабави следния текст:
Със Заповед РД – 115/13.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите са
определени допустимите за събиране количества билки от естествени находища, извън
територията на националните паркове, съгласно следното предложение:
За 2015г. за областите Монтана и Видин:
Божур червен /цвят/ - 300кг.;
Иглика /цвят/ - 250кг.;
Ранилист /стрък/ - 500кг..
Със същата заповед се забранява събирането на следните билки от естествените им
находища на територията на цялата страна: бенедиктински трън, волски език, пролетен
горицвет, лечебна дилянка, залист бодлив, изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп,
какула едроцветна, копитник, мечо грозде, момина сълза, оман бял, папаронка жълта,
пелин сантонилов, пирински чай, пищялка панчичева, плаун бухалковиден, риган бял,
ружа лечебна, салеп, смил жълт, хуперция иглолистна, цистозира,
За 2016г. допустимите за събиране количества /кг. в сухо тегло/ от естествени
находища, извън територията на националните паркове по отделните райони и единични
находища на територията на страната за двете области билките са: червен божур цвят –
300 кг. сухо тегло, иглика цвят 250 кг., лечебен ранилист стрък – 500кг..

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 135
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По тринадесета точка
Докладна записка № 145/14.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Изменение и допълнение на „Общинска програма за управление на отпадъците на
Община Лом 2015 – 2020г.“ приета с Решение №38 от протокол №7/27.01.2016г. на
Общински съвет – Лом.
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№135
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в
изпълнение на чл. 52, ал. 3, т. 2, от Закона за управление на отпадъците приема:
Следните изменения и допълнения:
В раздел II.3.2 – Битови отпадъци, под раздел – Морфологичен състав на битовите
отпадъци се заличават думите: Изготвянето на нов морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци, като неразделна част от настоящата програма Община
Лом ще бъде изготвен от специализирана Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и
компост към Енергийна агенция – Пловдив. Морфологичния анализ ще бъде изготвен,
съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на
МОСВ, като фракции които ще се отчитат при анализа са: хранителни отпадъци, хартия,
картон, плостмаси, текстил, гума, автомобилни гуми, кожи, градински отпадъци, дърво,
стъкло, метали, инертни, ИУЕЕО, опасни отпадъци от бита и други, и се изменя така:
Изготвен е нов морфологичен анализ на състава и количеството на битови отпадъци.
Анализа е изготвен от специализирата Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и
компост към Енергийна агенция – Пловдив. Приложение №1, като неразделна част от
програмата.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 136
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четиринадесета точка
Докладна записка № 146/21.06.2016г от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: ПУП – Парцеларен план за разделяне на ПИ 44238.202.33 по кадастралната карта
на гр. Лом, представляващ полски път, общинска сабственост на два нови ПИ.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№136

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и съобразна чл. 124а, ал. (1) от Закона за
устройство на територията, Общинският съвет на Община Лом допуска изработването на
ПУП – Парцеларен план за разделяне на ПИ 44238.202.33 по кадастралната карта на гр.
Лом, представляващ полски път, общинска собственост на два нови ПИ.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 137
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По тепнадесета точка
Докладна записка № 147/ 27.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Предложение за допълване на приетата Програма за управление и розпореждане
с имотите – общинска собственост на Община Лом през 2016г..
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№137
Общинският съвет на Община Лом:
I. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва
приетата Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на
Община Лом през 2016г., както следва:
1. Записва в раздел III – Б. Имоти, които Община Лом има намерение да продаде,
следните имоти:
Трансформаторен пост с оборудване, находящ се на УПИ III, кв. 38 по плана на гр. Лом,
10. със застроена площ 92 кв.м., заедно с правото на строеж върху земята, с диспечерско
име ТП „Кв. 38“ АОС 1966
Трансформаторен пост с оборудване, находящ се на УПИ I, кв. 114 по плана на гр. Лом,
11. със застроена площ 87.60 кв. м., заедно с правото на строеж върху земята, с диспечерско
име ТП „Аспарух“ АОС 2538
2. Променя раздел II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И
НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ,
СВЪРЗАНИ
С
ПРИДОБИВАНЕТО,
УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, както следва:

№
по
ред

Вид дейност
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти – общинска собственост

Прогнозен резултат
в лв.

било

става

1.
2.
3.
4.

1.

Отдаване под наем на нежилищни имоти (обекти)
Отдаване под наем на нежилищни имоти
Отдаване под наем на терени в регулация (земя)
Отдаване под наем и аренда на земеделска земя
Всичко от управление на имоти-общинска собственост
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
Продажба на имоти-общинска собственост
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост
Всичко приходи

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

25 000
56 000
27 000
115 000
223 000

25 000
56 000
27 000
115 000
223 000

105 000
105 000
328 000

255 000
255 000
478 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 138
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шестнадесета точка
Докладна записка № 148/27.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Предложение за промяна предназначението на имот – частна общинска
собственост в имот – публична общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за
общинската собственост.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№138

Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, обявява имотът, актуван с акт за частна общинска собственост №
557/10.01.2002г., представляващ имот № 000488 с площ 4140 кв.м. в местността „Бахчите“,
землището на гр. Лом и построената в него масивна сграда – за публична общинска
собственост.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 139
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По седемнадесета точка
Докладна записка №149/28.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Съгласие за реализиране на проект за създаване на Електронна библиотека,
интерактивен музей и галерия – интерактивни модули с културно-информационен
характер в населените места на територията на Община Лом от Сдружение „С.Е.В.Е.Р. –
СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕТНИЧЕСКА РАВНОСТОЙНОСТ“.
.
Христи Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 22 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№139
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):
1. Дава съгласие Сдружение „С.Е.В.Е.Р. – СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕТНИЧЕСКА РАВНОСТОЙНОСТ“ да реализира проект
за създаване на Елекронна библиотека, интерактивен музей и галерия –
интерактивни модули с културно-информационен характер в населените места на
територията на Община Лом;
2. Потвърждава, че проектът съответсва на заложените приоритети в Общинския план
за развитие 2014-2020г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 140
ОТ ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
Па точка осемнадесета
Докладна записка 150/30.06.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: ПУП-ПР за разделяне на УПИ I, кв. 186 по регулационния план на гр. Лом, (ПИ
44238.506.1007 по кадастралната карта на гр. Лом) и образуване на два нови УПИ в кв. 186
по регулационния план на гр. Лом.
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 124а, ал.(1) от Закона за
устройство та територията, Общинският съвет на Община Лом разрешава изработването
на ПУП – ПР за разделяне на УПИ I, кв. 186 по регулационния план на гр. Лом, (ПИ
44238.506.1007 по кадастралната карта на гр. Лом) и образуването на два нови УПИ в кв.
186 по регулационния план на гр. Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

