ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 151
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Докладна записка № 162/18.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Избор на общински съветници за членове на „Обинския съвет за намаляване на
риска от бедствия“ на Община Лом.
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 25 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:

РЕШЕНИЕ
№151
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита
при бедствия:
Избира за представители в „Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на
Община Лом“, следният общински съветник:
Емил Костадинов Арсенов

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 152
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 163/18.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Избор на общински съветник за член на Областен съвет за намаляване риска от
бедствия

Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 24 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“ Общинският съвет на
Община Лом взе следното:

РЕШЕНИЕ
№152

Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал„ 1, т.1 от ЗМСМА и чл.
64, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия:
Избира за представители на Общински съвет Лом в Областен съвет за намаляване на риска
от бедствия следния общински съветник:
Емил Костадинов Арсенов

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 153
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По трета точка
Докладна записка № 164/19.08.2016г. 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 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№153
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Обкщински съвет приема предложената
промяна, както следва:
Приема промяната в поименния списък на проекта за капиталовите разходи на Община
Лом за 2016г. съгласно приложената по-долу таблица

РБ
ОБЕКТИ
2.1. Аварийно завършване брегоукрепително
съоръжение на р.Дунав в района на гр.част на
гр.Лом по пар.31-18

функция

било

става

МБ

икономия +

било

става преразход -

О2

31000

0

31 000

2.2. Авторски надзор Аварийно завършване
брегоукрепи-телно съоръжение на р.Дунав в
района на гр.част на гр.Лом по пар 31-18

О2

3000

0

3 000

5.1. Капиталов трансфер читалище "Виолета
Рангелова" с. Трайково

О7

1224

0

5 000

3776

0

1.11. Възстановяване на нарушени асфалтови
настилки в следствие на аварии по ВиК
мрежата
2.23. Закупуване на фабрично нов автомобил
за нуждите на Общинска администрация

О6

0

3776

О1

ОБЩО

3776

3776

0

25224

-29 000

0

10000

-10 000

35224

35224

0

Възлага на Кмета да извърши промяната
Приложение: Актуализирано Приложение №2

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 154
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четвърта точкa
Докладна записка № 165/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Кандидатстване на Община Лом за финансова помощ по Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. – Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проектно
предложение: „Реконструкция на улична мрежа в с. Сталийска Махала и реконструкция на
тротоарната настилка в с. Ковачица, община Лом“.
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 24 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№154
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие, Община Лом да кандидатства за финансиране по Наредба
12/25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за равите на
селските райони за периода 2014 – 2020г. с проектно предложение „Реконструкция на
улична мрежа в с. Сталийска Махала и реконструкция на тротоарната настилка в с.
Ковачица, община Лом“;
2. Проектното предложение „Реконструкция на улична мрежа в с. Сталийска
Махала и реконструкция на тротоарната настилка в с. Ковачица, община Лом“ съответства
на приоритетите, заложени в Общински план за развитие на Община Лом за периода 20142020г. и по-конкретно:
Приоритетна област 3: „Техническа инфраструктура и околна 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“

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 155
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По пета точка
Докладна записка № 166/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Кандидатстване на Община Лом за финансова помощ по Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. – Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проектно
предложение: „Рехабилитация на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала –
Граница общ. (Лом-Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON 2136
/ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом, кв. Младеново /II-81/,
община Лом“
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 24 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№155
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от
ЗМСМА:
1. Дава съгласие, Община Лом да кандидатства за финансиране по Наредба
12/25.07.2016 г. за прилагане на 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” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация на
общински път MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом-Медковец) –
Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON 2136 /ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/
– Трайково – Замфир – Лом, кв. Младеново /II-81/, община Лом“;
2. Проектното предложение „Рехабилитация на общински път MON 1132 /ІІІ114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом-Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и
общински път MON 2136 /ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом,
кв. Младеново /II-81/, община Лом“ съответства на приоритетите, заложени в Общински
план за развитие на Община Лом за периода 2014-2020 г. и по-конкретно:
Приоритетна област 3: „Техническа инфраструктура и околна среда“;
Приоритет 3.1.:
„Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата
техническа инфраструктура“;
Специфична цел 3.1.2. „Обновление на общинска пътна инфраструктура извън
населените места“;
Мярка 3.1.2.1.: „Обновление на общински пътища извън населените места“;
ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 156
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шеста точка
Докладна записка № 167/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в
общински училища за учебната 2016/2017 г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000 г. на МОН
за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена(Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от
15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74
от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр.
70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 28.02.2012 г.).
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№156
1. Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие да бъдат запазени като самостоятелни за учебната
2016/2017 г. паралелки с пълняемост под нормативния минимум в общински училища както
следва:
1.1. В ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Ковачица:
- първи клас – 15 ученици;
- втори клас – 4 ученици;
- трети клас – 7 ученици
- четвърти клас – 9 ученици;
- пети клас – 13 ученици;
- шести клас – 7 ученици;
- седми клас – 8 ученици;
- осми клас – 14 ученици;
Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на чл. 11,
ал.1, т. 1 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.

1.2. В ОУ “Кирил и Методий” – с. Замфир:
- първи клас – 11 ученици;
- втори клас – 10 ученици;
- трети клас – 14 ученици;
- четвърти клас – 15 ученици;
- пети клас – 10 ученици;
- седми клас – 11 ученици;
- осми клас – 10 ученици;
Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
1.3. В ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Сталийска махала:
- първи клас – 9 ученици;
- втори клас – 13 ученици;
- трети клас – 12 ученици;
- четвърти клас – 13 ученици;
- пети клас – 11 ученици;
- шести клас – 14 ученици;
- седми клас – 13 ученици;
- осми клас – 12 ученици;
Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
1.4. В СУ„Димитър Маринов” – гр. Лом:
- пети „А“ клас – 14 ученици;
- седми „Б“ клас – 17 ученици;
- осми „Б“ клас – 13 ученици;
- девети „А“ клас – 15 ученици;
- единадесети „Б“ клас – 16 ученици;
Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
1.5. В СУ „Отец Паисий” – Лом:
- пети клас - 13 ученици;
- осми клас – 16 ученици;
Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
1.6. В ОУ „Христо Ботев” – гр. Лом:

- седми „А“ клас – 15 ученици;
- осми „А“ клас – 10 ученици;
Самостоятелността на паралелката се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
1.7. В ПГ „Найден Геров” – гр. Лом:
- десети „В“ клас – една паралека профил „Технологичен – информационни технологии”–
с пълняемост 12 ученици;
- единадесети „В“ – една паралека профил „Технологичен – информационни
технологии”– с пълняемост 17 ученици;
Самостоятелността на паралелката се запазва при спазване на изискванията на чл. 11, ал.
1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7 за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
2. При необходимост Община Лом ще дофинансира училищата с маломерни паралелки от
общинския бюджет – „Местни приходи”.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 157
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По седма точка
Докладна записка № 168/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата
в детските градини и училищата в Община Лом
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№157
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 59, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от
03.06.2016г. за предучилищното образование приема Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията
на Община Лом.
Приложение: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в детските градини и училищата в Община Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 158
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По осма точка
Докладна записка № 169/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Наредба на Община Лом за водене на Регистър на общинските детски
градини.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№158

Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 346, ал. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) приема Наредба на Община Лом за
водене на Регистър на общинските детски градини
Приложение: Наредба на Община Лом за водене на Регистър на общинските
детски градини.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 159
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По девета точка
Докладна записка № 170/19.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Предложение за закриване на филиал на Целодневна детска градина № 6 „Виктория
Пишурка” - гр. Лом в с. Ст. махала, считано от 15 септември 2016 г.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 27 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№159
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):
1. Закрива филиал на Детска градина № 6 „Виктория Пишурка“, гр. Лом в с.
Сталийска махала с адрес с. Сталийстка махала, ул. „Втора“ № 3
2. Помещението, използвано от филиала на Детска градина № 6 „Виктория
Пишурка“ да остане на разпореждане на ОУ „Климент Охридски“, с. Сталийска махала
3. Задължителната документация от закрития филиал да се приеме за съхранение на
Детска градина № 6 „Виктория Пишурка, гр. Лом, ул. „Райко Даскалов“ № 2

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 160
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По десета точка
Докладна записка № 171/22.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Награждаване на Александър Недков с „Почетен знак на Община Лом“ за заслуги в
областта на културата и спорта на гр. Лом и по повод 70-годишния му юбилей.

Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 24 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№160
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 39, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за символиката и отличията на Община Лом,
награждава с „Почетен знак на Община Лом“ Александър Георгиев Недков за значими
постижения в областта на културата и спорта на град Лом и популяризиране името на
града и Общината.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 161
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По единадесета точка
Докладна записка № 172/22.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в
Професионална гимназия „Д. И. Менделеев“ – гр. Лом за учебната 2016/2017г. съгласно
Наредба № 7/29.11.2000г. и Наредба № 11/28.03.2005г. на МОН

Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№161
1. Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21 ал. 2
от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.11.2000 г. и чл. 29, ал.4
от Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОН утвърждава в Професионална гимназия по хранене
и земеделие „Д. И. Менделеев“ – гр. Лом за учебната 2016/2017 г. паралелки с пълняемост
под нормативния минимум, както следва:
- Паралелка по професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ с 16
ученици;
- Паралелка по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“,
специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и
развлеченя“ с 6 ученици;
2. При необходимост Община Лом ще дофинансира училището от общинския бюджет –
„Местни приходи”.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 162
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По дванадесета точка
Докладна записка № 173/22.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Предложение за преобразуване на Детска градина №9 „Светулка“ гр. Лом, „Д-р
Басанович“ №1 – гр. Лом, от двугрупна в едногрупна и Детска градина №14 „Пчелица“ –
гр. Лом, кв. Младеново, ул. „Софийска“ № 85, от тригрупна на двугрупна за учебната
2016/2017 година.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 27 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№162
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
и в изпълнение на чл. 2. (1) Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за определяне на броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена:
1. Преобразува Детска градина № 9 „Светулка“, гл. Лом, „Д-р Басанович“ №1 – гр.
Лом, от двугрупна в едногрупна за учебната 2016/2017 година.
2. Преобразува Детска градина № 14 „Пчелица“ – гр. Лом, кв. Младеново, ул.
„Софийска“ № 85, от тригрупна в двугрупна за учебната 2016/2017 година.
3. Възлага на кмета на Община Лом да извърщи последващи, съгласно
нормативната уредба действия.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 163
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По тринадесета точка
Докладна записка № 174/23.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Разчет за финансиране на Дълготрайни материални активи, съгласно Договор № РД 04145/01.08.2016г. и Договор № BG05М9ОР001-2.004-0014
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 27 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет на Община Лом
приема предложената промяна в бюджета на Община Лом за 2016 година, както следва:
1. В местен бюджет § 5200, функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“, дейност 5203 („Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“) да се
разчете закупуване на професионално кухненско оборудване за нуждите на Домашен
социален потронаж – Лом с източник на финансиране фонд „Социална закрила“ на
стойност 21 600.00 лева и средства от местен бюджет на Община Лом на стойнаст 2 400.00
лева.
2. В § 5200, функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност
5203 („Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“) да се разчете
закупуване на два броя климатици на обща стойност 5 280.00 лева с източник на
финансиране средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 164
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четиринадесета точка
Докладна записка № 175/23.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Отчет за извършените разходи за командировки в страната и чужбина, за първото
шестмесечие на 2016 година.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№164

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировки в страната, и чл. 35 от Наредбата за служебни командировки и
специализации в чужбина, Общинският съвет приема извършените разходи за
командировки на Кмета на Община Лом, за периода 01.01.2016г. до 30.06.2016г. в размер
на 1690.12лв./Хиляда шестстотин и деветдесет лв. и 12ст./

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 165
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По петнадесета точка
Докладна записка № 176/23.08.2016г от Христина Христова – Председател на Общински
съвет – Лом относно: Проведен конкурс за Управител на МБАЛ „Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД Лом
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“, 2 гласа „Против“ и 2 гласа
„Въздържал се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№165
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 137 от ТЗ, както и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от
Наредба 9/26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения, чл. 22, ал. 1, т. 5 и чл. 24, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за учредяване и упражняване правата на собственост на Община Лом в
търговски дружества с общинско участие:
1. Утвърждана Решение на комисията избрана с Решение 112 от Протокол
14/27.05.2016г. на ОбС Лом.
2. Избира за управител на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД Лом Д-р.
Георги Томов Савков.
3. Приема три годишната програма за управление на МБАЛ „Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД Лом.
4. Утвърждава Договора за управление с управителя на МБАЛ „Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД Лом за срок от три години.
5. Определя месечно възнаграждение на управител на МБАЛ „Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД Лом в размер на 350% от отчетената средна, месечна бреутна заплата в
лечебното заведение. Възнаграждението и всички необходими осигуровки са за сметка на
средствата за работна заплата на дружеството.
6. Възлага на Кмета на Община Лом да подпише утвърдения Договор за възлагане
на управление с Д-р. Георги Томов Савков.
7. Възлага на Управителя Д-р. Георги Томов Савков да извърши всички правни и
фактически действия по вписването в Търговския регистър.
Приложение: Проект на Договора за възлагане на управление.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 166
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шестнадесета точка
Докладна записка № 177/23.08.2016г от Христина Христова – Председател на Общински
съвет – Лом относно: Проведен конкурс за Управител на „ДКЦ 1 – ЛОМ“ ЕООД
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“, 2гласа „Против“ и 2 гласа
„Въздържал се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№166
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 137 от ТЗ, както и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от
Наредба 9/26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения, чл. 22, ал. 1, т. 5 и чл. 24, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за учредяване и упражняване правата на собственост на Община Лом в
търговски дружества с общинско участие:
1. Утвърждана Решение на комисията избрана с Решение 111 от Протокол
14/27.05.2016г. на ОбС Лом.
2. Избира за управител на „ДКЦ - 1“ ЕООД Лом - Д-р.Чавдар Цветанов Антонов.
3. Приема три годишната Програма за управление на „ДКЦ - 1“ ЕООД Лом.
4. Утвърждава Договора за управление с управителя на „ДКЦ - 1“ ЕООД Лом за
срок от три години.
5. Определя месечно възнаграждение на управител на „ДКЦ - 1“ ЕООД Лом в
размер на 350% от отчетената средна, месечна бреутна заплата в лечебното заведение.
Възнаграждението и всички необходими осигуровки са за сметка на средствата за работна
заплата на дружеството.
6. Възлага на Кмета на Община Лом да подпише утвърдения Договор за възлагане
на управление с Д-р.Чавдар Цветанов Антонов.
7. Възлага на Управителя Д-р.Чавдар Цветанов Антонов да извърши всички правни
и фактически действия по вписването в Търговския регистър.
Приложение: Проект на Договора за възлагане на управление.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 167
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По седемнадесета точка
Докладна записка № 178/23.08.2016г. от Христина Христова – Председател на Общински
съвет – Лом относно: Опрощаване на ДДС, данък по Закона за данъка върху доходите на
физически лица, от дейността на ЕТ „Боряна Огнянова Илиева“, Боряна Огнянова ИлиеваКаменова гр. Лом; ул. „Хан Аспарухов“ №6; вх. Б, ет. 6; ап. 33
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 17 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“Общинският
съвет на Община Лом взе следното

РЕШЕНИЕ
№167
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава
съгласие за внасяне на предложение в ТД на НАП за опрощаване на дължимите суми на
Боряна Огнянова Илиева-Каменова гр. Лом в размер на 61 444 лв. и 17 стотинки.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 168
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По осемнадесета точка
Докладна записка № 179/23.08.2016г от Христина Христова – Председател на Общински
съвет – Лом относно: Опрощаване на дължими ДДС, ДОД, присъдени съдебни разноски на
ЕТ „Бизнес Лом – Яна Цветанова“, Яна Цветанова Иванова гр. Лом, ул. „Дунавска“ №29,
вх. „В“, ет. 1, ап. 8.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№168
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава
съгласие за внасяне на предложение в ТД на НАП за опрощаване на дължимите суми на
Яна Цветанова Иванова от гр. Лом в размер на – главница 79 169 лв. и 16 стотинки и лихва
в размер на 76 080 лв. и 12 стотинки.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 169
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По деветнадесета точка
Докладна записка №180/29.08.2016г. от Пенка Пенкова - Кмет на Община Лом относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на МТЦУ на
територията на Община Лом
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№169
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
58, ал. 1 от ЗМДТ във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредба Н-32 от 16.12.2011г. изм. в ДВ,
бр. 40 от 27.05.2016г., приема изменения и допълнения на Наредба за определяне и
администриране на МТЦУ на територията на Община Лом в „ПРЕХОДНИ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ както следва:
Добавя нов § 9. /решение №169 от Протокол 21/31.08.2016г./ „Удостоверение за
платен годишен данък върху превозни средства за лица попадащи в чл. 58, ал.1 и 2 от
ЗМДТ, както и Служебни бележки за безкасово платени данъци върху превозни средства
за първи път се маркират със стикер за еднозначно идентифициране – безплатно“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 170
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По двадесета точка
Докладна записка №181/30.08.2016г. от Пенка Пенкова - Кмет на Община Лом относно:
Награждаване на Фондация "Рома-Лом" за принос в образованието и културата на
Община Лом, значима общественополезна дейност и реализиране на инфраструктурни
проекти от стратегическа значимост за Общината, и по повод 20-годишнината от
основаването на фондацията
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№170
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 38, ал.2 и чл.39, т.1, т.2 и т. 4 от Наредбата за символиката и отличията на
Община Лом, награждава с „Почетен знак на Община Лом” за принос в образованието и
културата на Община Лом, значима общественополезна дейност и реализиране на
инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за Общината, и по повод 20годишнината от основаване на фондацията.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 171
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По двадесет и първа точка
Докладна записка №182/30.08.2016г. от Пенка Пенкова - Кмет на Община Лом относно:
Удостояване на Емил Андреев Иванов със званието ”Почетен гражданин на Лом” за
изключителен принос в обществения и културен живот на гр. Лом и принос за
популяризирането името на град Лом и Община Лом, и по повод 60-годишнината му
Христина Христова подложи докладната на тайно гласуване.
След проведеното тайно гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№171
Общинският Съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и във
връзка с чл.28, т.2 и т.3 от Наредбата за символиката и отличията на Община Лом,
удостоява Емил Андреев Иванов със званието „Почетен гражданин на Лом” за
изключителен принос в обществения и културен живот на гр. Лом и изключителен принос
за популяризирането името на град Лом и Община Лом и по повод 60-годишнината му.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 172
ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.08.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По двадесет и втора точка
Докладна записка №183/31.08.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Избор на общински съветници за членове на работна група за разработване на
актуализация на Наредба №1.
Христина Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 18 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№172
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА:
Избира за членове на работна група за разработване на актуализация на Наредба № 1 за
поддържане на общиствения ред, чистотата и опазването на общинското имущество на
територията на Община Лом следните общински съветници:
- Борислав Борисов;
- Владимир Теофилов;
- Надя Димитрова;
- Анна Светославова;
- Димитър Димитров.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

